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Tendo em conta a pluralidade de sistemas de FoPNL no mer-
cado europeu, potencialmente gerando confusão nos con-
sumidores, a Comissão Europeia pretende concretizar a 
harmonização destes sistemas e/ou a adoção de um sistema 
único para todos os Estados-Membros (EM). Esta questão 
está a ser acompanhada com grande interesse pelos EM e 
pelos mais variados organismos europeus e mundiais, com
destaque para a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), pela importância da decisão, decor-
rente, sobretudo, dos potenciais ganhos que podem advir da 
implementação de sistema(s) mais ef iciente(s) bem como por 
estar enquadrada com as políticas de saúde, alimentares e 
de rotulagem que estão a ser definidas/adotadas em muitos 
países. Neste contexto, a definição de políticas e regulamen-
tações europeias e nacionais, no que se refere aos sistemas 
de FoPNL, deve ser baseada fundamentalmente em evidên-
cias científ icas sobre a ef iciência da adoção de um (ou de 
uns) determinado sistema de informação nutricional simplif i-
cado em detrimento dos restantes.

A Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Sau-
dável (EIPAS) (4), aprovada em Portugal em 2017, tem, entre 
outras, a ambição de obter uma redução signif icativa e sus-

tentável do consumo excessivo de açúcares, sal e gorduras
(ácidos gordos trans) pela população portuguesa. Neste sen-
tido, foram definidas diversas medidas, de onde se desta-
cam a promoção da adequação dos perfis nutricionais dos 
alimentos, nomeadamente em relação à quantidade de açú-
cares e de sal presentes. Deste modo, e tendo em conside-
ração os respetivos valores de referência definidos na EIPAS, 
procedeu-se à monitorização dos teores de açúcares e de 
sal em produtos classif icados com o NS, de diversas catego-
rias alimentares, disponíveis no mercado nacional, por forma
a concretizar a caracterização da realidade atual destes ali-
mentos pré-embalados com o referido sistema de FoPNL no 
que se refere aos parâmetros nutricionais indicados.

_Objetivos

Caracterizar a realidade atual de alimentos pré-embalados 
que apresentam o Nutri-Score (NS), como sistema de rotu-
lagem nutricional simplif icada na frente da embalagem, dis-
poníveis no mercado português, através da monitorização e 
comparação dos respetivos teores de açúcares e de sal com 
os valores de referência definidos na Estratégia Integrada 
para a Promoção da Alimentação Saudável, tendo por base 
a classif icação NS atribuída.
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_Resumo

Os s istemas de rotu lagem nutr ic ional s impl i f icada na f rente da embala-
gem (FoPNL) v isam aumentar o conhecimento e perceção dos consumi-
dores sobre a qual idade nutr ic ional dos a l imentos, bem como incent ivar 
a indústr ia a d isponib i l izar produtos com melhores caracter íst icas nutr i-
c ionais. Ex istem ev idências que os s istemas de FoPNL, nomeadamente 
o Nutr i-Score (NS), inf luenciam de forma s igni f icat iva a tomada de deci-
são e o compor tamento de compra dos consumidores. Os a l imentos
class i f icados com cor verde ( letras A ou B) são percecionados como
mais saudáve is, sendo o seu consumo potenciado. Contudo, a ef icá-
c ia desta fer ramenta não é g lobalmente consensual. Neste âmbito, pro-
cedeu-se à recolha de informações nutr ic ionais conjuntamente com a
class i f icação NS de diversas categor ias de a l imentos disponíve is no
mercado por tuguês e à comparação dos respet ivos teores de açúcares
e de sa l com os va lores de referência da Estratégia Integrada para Pro-
moção da A l imentação Saudáve l (EIPAS), tendo por base a c lass i f icação
NS atr ibu ída. Foram moni tor izados 268 produtos com NS de 10 catego-
r ias a l imentares di ferentes, sendo que 60,1% t inham class i f icação NS
A ou B (verde), no entanto, a grande maior ia (87,0%) destes produtos
com melhor c lass i f icação nutr ic ional não cumpr ia os va lores de referên-
c ia da EIPAS, quando ava l iados conjuntamente os açúcares e o sa l. O
NS poderá, ass im, ser pouco ef ic iente e potencia lmente enganador para
determinados a l imentos, sendo as campanhas de educação a l imentar,
a l i terac ia e o incent ivo à le i tura completa do rótu lo pe los consumidores
essencia is para a rea l ização de escolhas a l imentares mais adequadas.

_Abstract

Simpl i f ied f ront-of-pack nutr i t ion labe l l ing (FoPNL) systems aim to 
increase consumer knowledge and percept ion of the nutr i t ional qual i ty 
of foods products as wel l as encourage the food industr y/manufacturers 
to provide products with bet ter nutr i t ional character ist ics, as form of 
prevent ion and contro l of major chronic d iseases. There are evidences 
that FoPNL systems, namely the Nutr i-Score (NS), s igni f icant ly inf luence 
consumer decis ion-mak ing and purchasing behavior. Foods classi f ied as 
green ( let ters A or B) are perce ived as heal th ier and the i r consumption 
is enhanced. However, the ef fect iveness of th is tool is not g lobal ly con-
sensual. In th is contex t, i t was carr ied out the col lect ion of nutr i t ional 
information together wi th the NS classi f icat ion of var ious food categor ies 
avai lable on the Por tuguese market and the compar ison of the sugars 
and sal t content wi th the reference values of the Integrated Strategy for 
Heal thy Eat ing Promotion (EIPAS), based on the assigned NS classi f ica-

t ion. A total of 268 products with NS from ten di f ferent food categor ies 
were monitored and 60,1% of them had NS classi f icat ion A or B (green), 
but the vast major i ty (87,0%) of these bet ter c lassi f ied products did not 
compl ied with the EIPAS reference values, when evaluat ing sugars and 
sal t together. Therefore, NS may be inef f ic ient and potent ia l ly mis leading 
in cer ta in foods, be ing food education campaigns, l i teracy and incentives 
to a complete label reading and understanding by consumers essentia l 
for making more appropr iate food choices.

_Introdução

Os sistemas de rotulagem nutr icional simpli f icada na frente 
da embalagem (FoPNL ) visam aumentar o conhecimento 
e perceção dos consumidores sobre a qual idade nutr icio-
nal dos géneros al imentícios que adquirem e/ou consomem 
bem como incentivar a indústr ia /produtores al imentares a 
disponibi l izarem produtos com composições mais saudá-
veis e melhores caracter ísticas nutr icionais (1). Os sistemas 
de FoPNL constituem, assim, uma impor tante medida de 
saúde pública, com possíveis benef ícios para a prevenção 
e controlo da doença e promoção de uma al imentação sau-
dável, com consequente melhoria do estado nutr icional e 
de saúde da população.

Existem evidências que os sistemas de FoPNL, nomeada-
mente o Nutr i-Score (NS) ( f igura 1 ), inf luenciam de forma 
signi f icativa a tomada de decisão e o compor tamento de 
compra dos consumidores, capacitando-os para escolhas 
al imentares mais informadas e saudáveis no ponto de com-
pra (2). Os al imentos classi f icados com as cores verdes 
( l etras A ou B ) são percecionados como mais saudáveis/a-
dequados, sendo o seu consumo potenciado (3). Contudo, 
a ef ic iência da ferramenta NS na classi f icação adequada 
dos al imentos não é globalmente consensual.

Doutor Ricardo Jorge
Nacional de Saúde_Instituto Observações_ Boletim Epidemiológico

www.insa.pt

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

2021

especial 13
número

Obesidade

_ Alimentos classificados com Nutri-Score no mercado português: monitorização 
de características nutricionais em 2021
Nutri-Score-rated foods in the Portuguese market: monitoring of nutritional characteristics in 2021

Roberto Brazão, Paulo Fernandes, Andreia Lopes, M. Graça Dias
rober to.brazao@ insa.min-saude.pt

Unidade de Observação e Vig i lânc ia. Depar tamento de Al imentação e Nutr ição, Inst i tuto Nacional de Saúde Doutor R icardo Jorge, L isboa, Por tugal

_Métodos

Real izou-se a recolha dos teores de açúcares e de sal, bem 
como da classi f icação NS, de produtos de dez categor ias 
di ferentes: bolachas e biscoitos (Bolachas&B); cereais de
pequeno-almoço (CereaisPA); iogur tes sól idos e l íquidos
(Iogr t.S&L), bebidas lácteas aromatizadas (BebLáctArom);
snacks e batatas fr i tas (Snacks&B); sumos e refr igerantes 
(Sum&Refr ig); a l ternativas vegetais aos iogur tes (Vegur t); 
bebidas vegetais (BebVeg), leguminosas prontas a consu-
mir (LegPr tCons) e preparados de base vegetal para refei-
ção (PrepVegRef ), em maio e novembro de 2021, a par tir 
da informação nutr icional disponibi l izada nos websi tes de 

diferentes produtores e distr ibuidores al imentares nacio-
nais. Foi fe ita, poster iormente, a comparação conjunta dos
teores de açúcares e de sal recolhidos com os correspon-
dentes valores de referência da EIPAS (quadro 1), tendo em 
consideração a classi f icação NS dos produtos aval iados.

_Resultados

Foram monitorizados 268 produtos alimentares no total, ten-
do-se verif icado que 60,1% apresentavam NS A ou B (respe-
tivamente, 35,8%; n=96 e 24,3%; n=65), 17,2% apresentavam 
NS C (n=46) e 22,7% apresentavam NS D ou E (respetiva-
mente, 9,3%; n=25 e 13,4%; n=36) (gráfico 1).

Considerando a totalidade dos produtos, das dez categorias 
avaliadas, verif icou-se que somente 9,0% (n=24) cumpriam 
os valores de referência da EIPAS. Este resultado demonstra 
que a larga maioria dos produtos (91,0%; n=244) apresentava 
teores conjuntos de açúcares e de sal que excedem os valo-
res definidos na EIPAS para adequação dos perfis nutricio-
nais em determinadas categorias de alimentos (gráfico 2 ).

Realizando uma avaliação somente aos produtos alimentares 
com NS A ou B (n=161), teoricamente com melhores carac-
terísticas nutricionais e comummente percecionados pelos
consumidores como mais saudáveis, verif icou-se que ape-
nas 13,0% (n=21) se encontravam em linha com os valores 
de referência da EIPAS (gráfico 3 ).

Considerando indiv idualmente as diferentes categorias de
al imentos aval iadas, as percentagens de produtos com NS
A ou B sobem de forma signif icativa, para: 93,7% Iogr t.S&L 
(n=45); 85,7% BebLáctArom (n=6); 100% Vegur t (n=14); 
100% BebVeg (n=23); 94,1% LegPrtCons (n=16) e 100% 
PrepVegRef (n=21) (gráfico 4 ). Contudo, apesar destas per-
centagens serem muito mais elevadas e de se tratarem de 
produtos que são normalmente percecionados como mais 
saudáveis, somente 6,3% Iogrt.S&L (n=3); 0 % BebLáctArom
(n=0); 7,1% Vegurt (n=1); 39,1% BebVeg (n=9); 29,4% 
LegPrtCons (n=5) e 0% PrepVegRef (n=0) estão de acordo 
com os valores de referência da EIPAS, quando avaliados 
conjuntamente os dois parâmetros nutricionais em questão.
Verif icou-se, ainda, que à maioria dos CereaisPA, muito con-
sumidos pelas crianças e jovens, corresponde um NS A ou 
B (56,3%, n=27) (gráfico 4 ), no entanto, e à semelhança de 
certas categorias indicadas anteriormente, 0% (n=0) cum-
prem os referidos valores de referência.

_Rotulagem nutricional
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Tendo em conta a pluralidade de sistemas de FoPNL no mer-
cado europeu, potencialmente gerando confusão nos con-
sumidores, a Comissão Europeia pretende concretizar a 
harmonização destes sistemas e/ou a adoção de um sistema 
único para todos os Estados-Membros (EM). Esta questão 
está a ser acompanhada com grande interesse pelos EM e 
pelos mais variados organismos europeus e mundiais, com 
destaque para a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), pela importância da decisão, decor-
rente, sobretudo, dos potenciais ganhos que podem advir da 
implementação de sistema(s) mais ef iciente(s) bem como por 
estar enquadrada com as políticas de saúde, alimentares e 
de rotulagem que estão a ser definidas/adotadas em muitos 
países. Neste contexto, a definição de políticas e regulamen-
tações europeias e nacionais, no que se refere aos sistemas 
de FoPNL, deve ser baseada fundamentalmente em evidên-
cias científ icas sobre a ef iciência da adoção de um (ou de 
uns) determinado sistema de informação nutricional simplif i-
cado em detrimento dos restantes.

A Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Sau-
dável (EIPAS) (4), aprovada em Portugal em 2017, tem, entre 
outras, a ambição de obter uma redução signif icativa e sus-

tentável do consumo excessivo de açúcares, sal e gorduras 
(ácidos gordos trans) pela população portuguesa. Neste sen-
tido, foram definidas diversas medidas, de onde se desta-
cam a promoção da adequação dos perfis nutricionais dos 
alimentos, nomeadamente em relação à quantidade de açú-
cares e de sal presentes. Deste modo, e tendo em conside-
ração os respetivos valores de referência definidos na EIPAS, 
procedeu-se à monitorização dos teores de açúcares e de 
sal em produtos classif icados com o NS, de diversas catego-
rias alimentares, disponíveis no mercado nacional, por forma 
a concretizar a caracterização da realidade atual destes ali-
mentos pré-embalados com o referido sistema de FoPNL no 
que se refere aos parâmetros nutricionais indicados.

_Objetivos

Caracterizar a realidade atual de alimentos pré-embalados 
que apresentam o Nutri-Score (NS), como sistema de rotu-
lagem nutricional simplif icada na frente da embalagem, dis-
poníveis no mercado português, através da monitorização e 
comparação dos respetivos teores de açúcares e de sal com 
os valores de referência definidos na Estratégia Integrada 
para a Promoção da Alimentação Saudável, tendo por base 
a classif icação NS atribuída.
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_Resumo

Os s istemas de rotu lagem nutr ic ional s impl i f icada na f rente da embala-
gem (FoPNL) v isam aumentar o conhecimento e perceção dos consumi-
dores sobre a qual idade nutr ic ional dos a l imentos, bem como incent ivar 
a indústr ia a d isponib i l izar produtos com melhores caracter íst icas nutr i-
c ionais. Ex istem ev idências que os s istemas de FoPNL, nomeadamente 
o Nutr i-Score (NS), inf luenciam de forma s igni f icat iva a tomada de deci-
são e o compor tamento de compra dos consumidores. Os a l imentos 
c lass i f icados com cor verde ( letras A ou B) são percecionados como 
mais saudáve is, sendo o seu consumo potenciado. Contudo, a ef icá-
c ia desta fer ramenta não é g lobalmente consensual. Neste âmbito, pro-
cedeu-se à recolha de informações nutr ic ionais conjuntamente com a 
c lass i f icação NS de diversas categor ias de a l imentos disponíve is no 
mercado por tuguês e à comparação dos respet ivos teores de açúcares 
e de sa l com os va lores de referência da Estratégia Integrada para Pro-
moção da A l imentação Saudáve l (EIPAS), tendo por base a c lass i f icação 
NS atr ibu ída. Foram moni tor izados 268 produtos com NS de 10 catego-
r ias a l imentares di ferentes, sendo que 60,1% t inham class i f icação NS 
A ou B (verde), no entanto, a grande maior ia (87,0%) destes produtos 
com melhor c lass i f icação nutr ic ional não cumpr ia os va lores de referên-
c ia da EIPAS, quando ava l iados conjuntamente os açúcares e o sa l. O 
NS poderá, ass im, ser pouco ef ic iente e potencia lmente enganador para 
determinados a l imentos, sendo as campanhas de educação a l imentar, 
a l i terac ia e o incent ivo à le i tura completa do rótu lo pe los consumidores 
essencia is para a rea l ização de escolhas a l imentares mais adequadas.

_Abstract

Simpl i f ied f ront-of-pack nutr i t ion labe l l ing (FoPNL) systems aim to 
increase consumer knowledge and percept ion of the nutr i t ional qual i ty 
of foods products as wel l as encourage the food industr y/manufacturers 
to provide products with bet ter nutr i t ional character ist ics, as form of 
prevent ion and contro l of major chronic d iseases. There are evidences 
that FoPNL systems, namely the Nutr i-Score (NS), s igni f icant ly inf luence 
consumer decis ion-mak ing and purchasing behavior. Foods classi f ied as 
green ( let ters A or B) are perce ived as heal th ier and the i r consumption 
is enhanced. However, the ef fect iveness of th is tool is not g lobal ly con-
sensual. In th is contex t, i t was carr ied out the col lect ion of nutr i t ional 
information together wi th the NS classi f icat ion of var ious food categor ies 
avai lable on the Por tuguese market and the compar ison of the sugars 
and sal t content wi th the reference values of the Integrated Strategy for 
Heal thy Eat ing Promotion (EIPAS), based on the assigned NS classi f ica-

t ion. A total of 268 products with NS from ten di f ferent food categor ies 
were monitored and 60,1% of them had NS classi f icat ion A or B (green), 
but the vast major i ty (87,0%) of these bet ter c lassi f ied products did not 
compl ied with the EIPAS reference values, when evaluat ing sugars and 
sal t together. Therefore, NS may be inef f ic ient and potent ia l ly mis leading 
in cer ta in foods, be ing food education campaigns, l i teracy and incentives 
to a complete label reading and understanding by consumers essentia l 
for making more appropr iate food choices.

_Introdução

Os sistemas de rotulagem nutr icional simpli f icada na frente 
da embalagem (FoPNL ) visam aumentar o conhecimento 
e perceção dos consumidores sobre a qual idade nutr icio-
nal dos géneros al imentícios que adquirem e/ou consomem 
bem como incentivar a indústr ia /produtores al imentares a 
disponibi l izarem produtos com composições mais saudá-
veis e melhores caracter ísticas nutr icionais (1). Os sistemas 
de FoPNL constituem, assim, uma impor tante medida de 
saúde pública, com possíveis benef ícios para a prevenção 
e controlo da doença e promoção de uma al imentação sau-
dável, com consequente melhoria do estado nutr icional e 
de saúde da população.

Existem evidências que os sistemas de FoPNL, nomeada-
mente o Nutr i-Score (NS) ( f igura 1 ), inf luenciam de forma 
signi f icativa a tomada de decisão e o compor tamento de 
compra dos consumidores, capacitando-os para escolhas 
al imentares mais informadas e saudáveis no ponto de com-
pra (2). Os al imentos classi f icados com as cores verdes 
( l etras A ou B ) são percecionados como mais saudáveis/a-
dequados, sendo o seu consumo potenciado (3). Contudo, 
a ef ic iência da ferramenta NS na classi f icação adequada 
dos al imentos não é globalmente consensual.

Figura 1:  Nutri-Score – Sistema de rotulagem simplificada do valor nutricional na frente da embalagem, com 
uma escala de cinco níveis, utilizando cores e letras – de verde-escuro a vermelho e de A a E, respeti-
vamente – classificando a “saudabilidade geral” de um produto alimentar, com base na avaliação da 
qualidade nutricional por 100 g ou 100 ml de produto. 

O Nutri-Score é calculado tendo em consideração o perfil nutricional do ali-

mento e em que medida as proporções dos seus nutrientes e ingredientes têm 

um impacto significativo na saúde e/ou sustentam uma dieta equilibrada. Os 

componentes que fazem parte da declaração nutricional obrigatória ou que são 

incluídos voluntariamente, nos termos do Artigo 30.º do Regulamento (UE) n.º 

1169/20116 (5) bem como os ingredientes, são avaliados com pontos positivos 

ou negativos, consoante são, respetivamente, ‘favoráveis' ou 'desfavoráveis' a 

um padrão alimentar saudável, sendo a pontuação nutricional final, resultante 

da subtração dos pontos positivos dos negativos, dada numa escala que varia 

entre “15 pontos negativos” – letra A, verde-escuro (muito favorável/mais 

nutritivo) e “40 pontos positivos” – letra E, vermelho (muito desfavorável/me-

nos nutritivo).

NUTRI-SCORE

A B C D E

Verde: melhor 
classificação nutricional

Vermelho: pior 
classificação nutricional

_Métodos

Real izou-se a recolha dos teores de açúcares e de sal, bem 
como da classi f icação NS, de produtos de dez categor ias 
di ferentes: bolachas e biscoitos (Bolachas&B); cereais de 
pequeno-almoço (CereaisPA); iogur tes sól idos e l íquidos 
( Iogr t.S&L), bebidas lácteas aromatizadas (BebLáctArom); 
snacks e batatas fr i tas (Snacks&B); sumos e refr igerantes 
(Sum&Refr ig); a l ternativas vegetais aos iogur tes (Vegur t); 
bebidas vegetais (BebVeg), leguminosas prontas a consu-
mir (LegPr tCons) e preparados de base vegetal para refei-
ção (PrepVegRef ), em maio e novembro de 2021, a par tir 
da informação nutr icional disponibi l izada nos websi tes de 

diferentes produtores e distr ibuidores al imentares nacio-
nais. Foi fe ita, poster iormente, a comparação conjunta dos 
teores de açúcares e de sal recolhidos com os correspon-
dentes valores de referência da EIPAS (quadro 1), tendo em 
consideração a classi f icação NS dos produtos aval iados.

_Resultados

Foram monitorizados 268 produtos alimentares no total, ten-
do-se verif icado que 60,1% apresentavam NS A ou B (respe-
tivamente, 35,8%; n=96 e 24,3%; n=65), 17,2% apresentavam 
NS C (n=46) e 22,7% apresentavam NS D ou E (respetiva-
mente, 9,3%; n=25 e 13,4%; n=36) (gráfico 1).  

Considerando a totalidade dos produtos, das dez categorias 
avaliadas, verif icou-se que somente 9,0% (n=24) cumpriam 
os valores de referência da EIPAS. Este resultado demonstra 
que a larga maioria dos produtos (91,0%; n=244) apresentava 
teores conjuntos de açúcares e de sal que excedem os valo-
res definidos na EIPAS para adequação dos perfis nutricio-
nais em determinadas categorias de alimentos (gráfico 2 ).

Realizando uma avaliação somente aos produtos alimentares 
com NS A ou B (n=161), teoricamente com melhores carac-
terísticas nutricionais e comummente percecionados pelos 
consumidores como mais saudáveis, verif icou-se que ape-
nas 13,0% (n=21) se encontravam em linha com os valores 
de referência da EIPAS (gráfico 3 ).  

Considerando indiv idualmente as diferentes categorias de 
al imentos aval iadas, as percentagens de produtos com NS 
A ou B sobem de forma signif icativa, para: 93,7% Iogr t.S&L 
(n=45); 85,7% BebLáctArom (n=6); 100% Vegur t (n=14); 
100% BebVeg (n=23); 94,1% LegPrtCons (n=16) e 100% 
PrepVegRef (n=21) (gráfico 4 ). Contudo, apesar destas per-
centagens serem muito mais elevadas e de se tratarem de  
produtos que são normalmente percecionados como mais 
saudáveis, somente 6,3% Iogrt.S&L (n=3); 0 % BebLáctArom 
(n=0); 7,1% Vegurt (n=1); 39,1% BebVeg (n=9); 29,4% 
LegPrtCons (n=5) e 0% PrepVegRef (n=0) estão de acordo 
com os valores de referência da EIPAS, quando avaliados 
conjuntamente os dois parâmetros nutricionais em questão. 
Verif icou-se, ainda, que à maioria dos CereaisPA, muito con-
sumidos pelas crianças e jovens, corresponde um NS A ou 
B (56,3%, n=27) (gráfico 4 ), no entanto, e à semelhança de 
certas categorias indicadas anteriormente, 0% (n=0) cum-
prem os referidos valores de referência.

Logótipo Nutri-Score retirado de: Nutri-score graphic charter-Santé publique France (Sept. 2020). https://hu-pdf.hu/d/10726730/nutri-score-graphic-charter-sant%C3%A9-publique-france
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Tendo em conta a pluralidade de sistemas de FoPNL no mer-
cado europeu, potencialmente gerando confusão nos con-
sumidores, a Comissão Europeia pretende concretizar a 
harmonização destes sistemas e/ou a adoção de um sistema 
único para todos os Estados-Membros (EM). Esta questão 
está a ser acompanhada com grande interesse pelos EM e 
pelos mais variados organismos europeus e mundiais, com 
destaque para a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), pela importância da decisão, decor-
rente, sobretudo, dos potenciais ganhos que podem advir da 
implementação de sistema(s) mais ef iciente(s) bem como por 
estar enquadrada com as políticas de saúde, alimentares e 
de rotulagem que estão a ser definidas/adotadas em muitos 
países. Neste contexto, a definição de políticas e regulamen-
tações europeias e nacionais, no que se refere aos sistemas 
de FoPNL, deve ser baseada fundamentalmente em evidên-
cias científ icas sobre a ef iciência da adoção de um (ou de 
uns) determinado sistema de informação nutricional simplif i-
cado em detrimento dos restantes.

A Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Sau-
dável (EIPAS) (4), aprovada em Portugal em 2017, tem, entre 
outras, a ambição de obter uma redução signif icativa e sus-

tentável do consumo excessivo de açúcares, sal e gorduras 
(ácidos gordos trans) pela população portuguesa. Neste sen-
tido, foram definidas diversas medidas, de onde se desta-
cam a promoção da adequação dos perfis nutricionais dos 
alimentos, nomeadamente em relação à quantidade de açú-
cares e de sal presentes. Deste modo, e tendo em conside-
ração os respetivos valores de referência definidos na EIPAS, 
procedeu-se à monitorização dos teores de açúcares e de 
sal em produtos classif icados com o NS, de diversas catego-
rias alimentares, disponíveis no mercado nacional, por forma 
a concretizar a caracterização da realidade atual destes ali-
mentos pré-embalados com o referido sistema de FoPNL no 
que se refere aos parâmetros nutricionais indicados.

_Objetivos

Caracterizar a realidade atual de alimentos pré-embalados 
que apresentam o Nutri-Score (NS), como sistema de rotu-
lagem nutricional simplif icada na frente da embalagem, dis-
poníveis no mercado português, através da monitorização e 
comparação dos respetivos teores de açúcares e de sal com 
os valores de referência definidos na Estratégia Integrada 
para a Promoção da Alimentação Saudável, tendo por base 
a classif icação NS atribuída.

_Resumo

Os s istemas de rotu lagem nutr ic ional s impl i f icada na f rente da embala-
gem (FoPNL) v isam aumentar o conhecimento e perceção dos consumi-
dores sobre a qual idade nutr ic ional dos a l imentos, bem como incent ivar 
a indústr ia a d isponib i l izar produtos com melhores caracter íst icas nutr i-
c ionais. Ex istem ev idências que os s istemas de FoPNL, nomeadamente 
o Nutr i-Score (NS), inf luenciam de forma s igni f icat iva a tomada de deci-
são e o compor tamento de compra dos consumidores. Os a l imentos 
c lass i f icados com cor verde ( letras A ou B) são percecionados como 
mais saudáve is, sendo o seu consumo potenciado. Contudo, a ef icá-
c ia desta fer ramenta não é g lobalmente consensual. Neste âmbito, pro-
cedeu-se à recolha de informações nutr ic ionais conjuntamente com a 
c lass i f icação NS de diversas categor ias de a l imentos disponíve is no 
mercado por tuguês e à comparação dos respet ivos teores de açúcares 
e de sa l com os va lores de referência da Estratégia Integrada para Pro-
moção da A l imentação Saudáve l (EIPAS), tendo por base a c lass i f icação 
NS atr ibu ída. Foram moni tor izados 268 produtos com NS de 10 catego-
r ias a l imentares di ferentes, sendo que 60,1% t inham class i f icação NS 
A ou B (verde), no entanto, a grande maior ia (87,0%) destes produtos 
com melhor c lass i f icação nutr ic ional não cumpr ia os va lores de referên-
c ia da EIPAS, quando ava l iados conjuntamente os açúcares e o sa l. O 
NS poderá, ass im, ser pouco ef ic iente e potencia lmente enganador para 
determinados a l imentos, sendo as campanhas de educação a l imentar, 
a l i terac ia e o incent ivo à le i tura completa do rótu lo pe los consumidores 
essencia is para a rea l ização de escolhas a l imentares mais adequadas.

_Abstract

Simpl i f ied f ront-of-pack nutr i t ion labe l l ing (FoPNL) systems aim to 
increase consumer knowledge and percept ion of the nutr i t ional qual i ty 
of foods products as wel l as encourage the food industr y/manufacturers 
to provide products with bet ter nutr i t ional character ist ics, as form of 
prevent ion and contro l of major chronic d iseases. There are evidences 
that FoPNL systems, namely the Nutr i-Score (NS), s igni f icant ly inf luence 
consumer decis ion-mak ing and purchasing behavior. Foods classi f ied as 
green ( let ters A or B) are perce ived as heal th ier and the i r consumption 
is enhanced. However, the ef fect iveness of th is tool is not g lobal ly con-
sensual. In th is contex t, i t was carr ied out the col lect ion of nutr i t ional 
information together wi th the NS classi f icat ion of var ious food categor ies 
avai lable on the Por tuguese market and the compar ison of the sugars 
and sal t content wi th the reference values of the Integrated Strategy for 
Heal thy Eat ing Promotion (EIPAS), based on the assigned NS classi f ica-

t ion. A total of 268 products with NS from ten di f ferent food categor ies 
were monitored and 60,1% of them had NS classi f icat ion A or B (green), 
but the vast major i ty (87,0%) of these bet ter c lassi f ied products did not 
compl ied with the EIPAS reference values, when evaluat ing sugars and 
sal t together. Therefore, NS may be inef f ic ient and potent ia l ly mis leading 
in cer ta in foods, be ing food education campaigns, l i teracy and incentives 
to a complete label reading and understanding by consumers essentia l 
for making more appropr iate food choices.

_Introdução

Os sistemas de rotulagem nutr icional simpli f icada na frente 
da embalagem (FoPNL ) visam aumentar o conhecimento 
e perceção dos consumidores sobre a qual idade nutr icio-
nal dos géneros al imentícios que adquirem e/ou consomem 
bem como incentivar a indústr ia /produtores al imentares a 
disponibi l izarem produtos com composições mais saudá-
veis e melhores caracter ísticas nutr icionais (1). Os sistemas 
de FoPNL constituem, assim, uma impor tante medida de 
saúde pública, com possíveis benef ícios para a prevenção 
e controlo da doença e promoção de uma al imentação sau-
dável, com consequente melhoria do estado nutr icional e 
de saúde da população.

Existem evidências que os sistemas de FoPNL, nomeada-
mente o Nutr i-Score (NS) ( f igura 1 ), inf luenciam de forma 
signi f icativa a tomada de decisão e o compor tamento de 
compra dos consumidores, capacitando-os para escolhas 
al imentares mais informadas e saudáveis no ponto de com-
pra (2). Os al imentos classi f icados com as cores verdes 
( l etras A ou B ) são percecionados como mais saudáveis/a-
dequados, sendo o seu consumo potenciado (3). Contudo, 
a ef ic iência da ferramenta NS na classi f icação adequada 
dos al imentos não é globalmente consensual.

_Métodos

Real izou-se a recolha dos teores de açúcares e de sal, bem 
como da classi f icação NS, de produtos de dez categor ias 
di ferentes: bolachas e biscoitos (Bolachas&B); cereais de 
pequeno-almoço (CereaisPA); iogur tes sól idos e l íquidos 
( Iogr t.S&L), bebidas lácteas aromatizadas (BebLáctArom); 
snacks e batatas fr i tas (Snacks&B); sumos e refr igerantes 
(Sum&Refr ig); a l ternativas vegetais aos iogur tes (Vegur t); 
bebidas vegetais (BebVeg), leguminosas prontas a consu-
mir (LegPr tCons) e preparados de base vegetal para refei-
ção (PrepVegRef ), em maio e novembro de 2021, a par tir 
da informação nutr icional disponibi l izada nos websi tes de 

diferentes produtores e distr ibuidores al imentares nacio-
nais. Foi fe ita, poster iormente, a comparação conjunta dos 
teores de açúcares e de sal recolhidos com os correspon-
dentes valores de referência da EIPAS (quadro 1), tendo em 
consideração a classi f icação NS dos produtos aval iados.

_Resultados

Foram monitorizados 268 produtos alimentares no total, ten-
do-se verif icado que 60,1% apresentavam NS A ou B (respe-
tivamente, 35,8%; n=96 e 24,3%; n=65), 17,2% apresentavam 
NS C (n=46) e 22,7% apresentavam NS D ou E (respetiva-
mente, 9,3%; n=25 e 13,4%; n=36) (gráfico 1).  
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Quadro 1: Valores de referência da EIPAS para produtos alimentares em geral. 

Gráfico 1: Percentagens referentes ao total de produtos monitorizados de acordo com o NS atribuído. 

Valores de referência da EIPAS
(g/100 g ou 100 ml)

Categorias al imentares Objetivos da EIPAS Açúcares Sal

Produtos a l imentares 
em gera l

≤ 5 (só l idos)

≤ 2,5 ( l íqu idos)
≤ 0,3

Adaptado de: Despacho n.º 11418/2017, de 29 de dezembro (2)

At ing i r os va lores def in idos pe lo Regula-
mento (CE ) n.º 1924/2006, re lat i vo às 
a legações nutr ic iona is e de saúde sobre 
os a l imentos, que def ine um a l imento 
com ba ixo teor de açúcares e de sa l 

35,8% 24,3% 17,2% 9,3% 13,4% 
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5 

n total = 268 
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Considerando a totalidade dos produtos, das dez categorias 
avaliadas, verif icou-se que somente 9,0% (n=24) cumpriam 
os valores de referência da EIPAS. Este resultado demonstra 
que a larga maioria dos produtos (91,0%; n=244) apresentava 
teores conjuntos de açúcares e de sal que excedem os valo-
res definidos na EIPAS para adequação dos perfis nutricio-
nais em determinadas categorias de alimentos (gráfico 2 ).

Realizando uma avaliação somente aos produtos alimentares 
com NS A ou B (n=161), teoricamente com melhores carac-
terísticas nutricionais e comummente percecionados pelos 
consumidores como mais saudáveis, verif icou-se que ape-
nas 13,0% (n=21) se encontravam em linha com os valores 
de referência da EIPAS (gráfico 3 ).  

Considerando indiv idualmente as diferentes categorias de 
al imentos aval iadas, as percentagens de produtos com NS 
A ou B sobem de forma signif icativa, para: 93,7% Iogr t.S&L 
(n=45); 85,7% BebLáctArom (n=6); 100% Vegur t (n=14); 
100% BebVeg (n=23); 94,1% LegPrtCons (n=16) e 100% 
PrepVegRef (n=21) (gráfico 4 ). Contudo, apesar destas per-
centagens serem muito mais elevadas e de se tratarem de  
produtos que são normalmente percecionados como mais 
saudáveis, somente 6,3% Iogrt.S&L (n=3); 0 % BebLáctArom 
(n=0); 7,1% Vegurt (n=1); 39,1% BebVeg (n=9); 29,4% 
LegPrtCons (n=5) e 0% PrepVegRef (n=0) estão de acordo 
com os valores de referência da EIPAS, quando avaliados 
conjuntamente os dois parâmetros nutricionais em questão. 
Verif icou-se, ainda, que à maioria dos CereaisPA, muito con-
sumidos pelas crianças e jovens, corresponde um NS A ou 
B (56,3%, n=27) (gráfico 4 ), no entanto, e à semelhança de 
certas categorias indicadas anteriormente, 0% (n=0) cum-
prem os referidos valores de referência.

Doutor Ricardo Jorge
Nacional de Saúde_Instituto Observações_ Boletim Epidemiológico

www.insa.pt

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

2021

especial 13
número

Obesidade



36

Tendo em conta a pluralidade de sistemas de FoPNL no mer-
cado europeu, potencialmente gerando confusão nos con-
sumidores, a Comissão Europeia pretende concretizar a 
harmonização destes sistemas e/ou a adoção de um sistema 
único para todos os Estados-Membros (EM). Esta questão 
está a ser acompanhada com grande interesse pelos EM e 
pelos mais variados organismos europeus e mundiais, com 
destaque para a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), pela importância da decisão, decor-
rente, sobretudo, dos potenciais ganhos que podem advir da 
implementação de sistema(s) mais ef iciente(s) bem como por 
estar enquadrada com as políticas de saúde, alimentares e 
de rotulagem que estão a ser definidas/adotadas em muitos 
países. Neste contexto, a definição de políticas e regulamen-
tações europeias e nacionais, no que se refere aos sistemas 
de FoPNL, deve ser baseada fundamentalmente em evidên-
cias científ icas sobre a ef iciência da adoção de um (ou de 
uns) determinado sistema de informação nutricional simplif i-
cado em detrimento dos restantes.

A Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Sau-
dável (EIPAS) (4), aprovada em Portugal em 2017, tem, entre 
outras, a ambição de obter uma redução signif icativa e sus-

tentável do consumo excessivo de açúcares, sal e gorduras 
(ácidos gordos trans) pela população portuguesa. Neste sen-
tido, foram definidas diversas medidas, de onde se desta-
cam a promoção da adequação dos perfis nutricionais dos 
alimentos, nomeadamente em relação à quantidade de açú-
cares e de sal presentes. Deste modo, e tendo em conside-
ração os respetivos valores de referência definidos na EIPAS, 
procedeu-se à monitorização dos teores de açúcares e de 
sal em produtos classif icados com o NS, de diversas catego-
rias alimentares, disponíveis no mercado nacional, por forma 
a concretizar a caracterização da realidade atual destes ali-
mentos pré-embalados com o referido sistema de FoPNL no 
que se refere aos parâmetros nutricionais indicados.

_Objetivos

Caracterizar a realidade atual de alimentos pré-embalados 
que apresentam o Nutri-Score (NS), como sistema de rotu-
lagem nutricional simplif icada na frente da embalagem, dis-
poníveis no mercado português, através da monitorização e 
comparação dos respetivos teores de açúcares e de sal com 
os valores de referência definidos na Estratégia Integrada 
para a Promoção da Alimentação Saudável, tendo por base 
a classif icação NS atribuída.
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_Resumo

Os s istemas de rotu lagem nutr ic ional s impl i f icada na f rente da embala-
gem (FoPNL) v isam aumentar o conhecimento e perceção dos consumi-
dores sobre a qual idade nutr ic ional dos a l imentos, bem como incent ivar 
a indústr ia a d isponib i l izar produtos com melhores caracter íst icas nutr i-
c ionais. Ex istem ev idências que os s istemas de FoPNL, nomeadamente 
o Nutr i-Score (NS), inf luenciam de forma s igni f icat iva a tomada de deci-
são e o compor tamento de compra dos consumidores. Os a l imentos 
c lass i f icados com cor verde ( letras A ou B) são percecionados como 
mais saudáve is, sendo o seu consumo potenciado. Contudo, a ef icá-
c ia desta fer ramenta não é g lobalmente consensual. Neste âmbito, pro-
cedeu-se à recolha de informações nutr ic ionais conjuntamente com a 
c lass i f icação NS de diversas categor ias de a l imentos disponíve is no 
mercado por tuguês e à comparação dos respet ivos teores de açúcares 
e de sa l com os va lores de referência da Estratégia Integrada para Pro-
moção da A l imentação Saudáve l (EIPAS), tendo por base a c lass i f icação 
NS atr ibu ída. Foram moni tor izados 268 produtos com NS de 10 catego-
r ias a l imentares di ferentes, sendo que 60,1% t inham class i f icação NS 
A ou B (verde), no entanto, a grande maior ia (87,0%) destes produtos 
com melhor c lass i f icação nutr ic ional não cumpr ia os va lores de referên-
c ia da EIPAS, quando ava l iados conjuntamente os açúcares e o sa l. O 
NS poderá, ass im, ser pouco ef ic iente e potencia lmente enganador para 
determinados a l imentos, sendo as campanhas de educação a l imentar, 
a l i terac ia e o incent ivo à le i tura completa do rótu lo pe los consumidores 
essencia is para a rea l ização de escolhas a l imentares mais adequadas.

_Abstract

Simpl i f ied f ront-of-pack nutr i t ion labe l l ing (FoPNL) systems aim to 
increase consumer knowledge and percept ion of the nutr i t ional qual i ty 
of foods products as wel l as encourage the food industr y/manufacturers 
to provide products with bet ter nutr i t ional character ist ics, as form of 
prevent ion and contro l of major chronic d iseases. There are evidences 
that FoPNL systems, namely the Nutr i-Score (NS), s igni f icant ly inf luence 
consumer decis ion-mak ing and purchasing behavior. Foods classi f ied as 
green ( let ters A or B) are perce ived as heal th ier and the i r consumption 
is enhanced. However, the ef fect iveness of th is tool is not g lobal ly con-
sensual. In th is contex t, i t was carr ied out the col lect ion of nutr i t ional 
information together wi th the NS classi f icat ion of var ious food categor ies 
avai lable on the Por tuguese market and the compar ison of the sugars 
and sal t content wi th the reference values of the Integrated Strategy for 
Heal thy Eat ing Promotion (EIPAS), based on the assigned NS classi f ica-

t ion. A total of 268 products with NS from ten di f ferent food categor ies 
were monitored and 60,1% of them had NS classi f icat ion A or B (green), 
but the vast major i ty (87,0%) of these bet ter c lassi f ied products did not 
compl ied with the EIPAS reference values, when evaluat ing sugars and 
sal t together. Therefore, NS may be inef f ic ient and potent ia l ly mis leading 
in cer ta in foods, be ing food education campaigns, l i teracy and incentives 
to a complete label reading and understanding by consumers essentia l 
for making more appropr iate food choices.

_Introdução

Os sistemas de rotulagem nutr icional simpli f icada na frente 
da embalagem (FoPNL ) visam aumentar o conhecimento 
e perceção dos consumidores sobre a qual idade nutr icio-
nal dos géneros al imentícios que adquirem e/ou consomem 
bem como incentivar a indústr ia /produtores al imentares a 
disponibi l izarem produtos com composições mais saudá-
veis e melhores caracter ísticas nutr icionais (1). Os sistemas 
de FoPNL constituem, assim, uma impor tante medida de 
saúde pública, com possíveis benef ícios para a prevenção 
e controlo da doença e promoção de uma al imentação sau-
dável, com consequente melhoria do estado nutr icional e 
de saúde da população.

Existem evidências que os sistemas de FoPNL, nomeada-
mente o Nutr i-Score (NS) ( f igura 1 ), inf luenciam de forma 
signi f icativa a tomada de decisão e o compor tamento de 
compra dos consumidores, capacitando-os para escolhas 
al imentares mais informadas e saudáveis no ponto de com-
pra (2). Os al imentos classi f icados com as cores verdes 
( l etras A ou B ) são percecionados como mais saudáveis/a-
dequados, sendo o seu consumo potenciado (3). Contudo, 
a ef ic iência da ferramenta NS na classi f icação adequada 
dos al imentos não é globalmente consensual.

_Métodos

Real izou-se a recolha dos teores de açúcares e de sal, bem 
como da classi f icação NS, de produtos de dez categor ias 
di ferentes: bolachas e biscoitos (Bolachas&B); cereais de 
pequeno-almoço (CereaisPA); iogur tes sól idos e l íquidos 
( Iogr t.S&L), bebidas lácteas aromatizadas (BebLáctArom); 
snacks e batatas fr i tas (Snacks&B); sumos e refr igerantes 
(Sum&Refr ig); a l ternativas vegetais aos iogur tes (Vegur t); 
bebidas vegetais (BebVeg), leguminosas prontas a consu-
mir (LegPr tCons) e preparados de base vegetal para refei-
ção (PrepVegRef ), em maio e novembro de 2021, a par tir 
da informação nutr icional disponibi l izada nos websi tes de 

diferentes produtores e distr ibuidores al imentares nacio-
nais. Foi fe ita, poster iormente, a comparação conjunta dos 
teores de açúcares e de sal recolhidos com os correspon-
dentes valores de referência da EIPAS (quadro 1), tendo em 
consideração a classi f icação NS dos produtos aval iados.

_Resultados

Foram monitorizados 268 produtos alimentares no total, ten-
do-se verif icado que 60,1% apresentavam NS A ou B (respe-
tivamente, 35,8%; n=96 e 24,3%; n=65), 17,2% apresentavam 
NS C (n=46) e 22,7% apresentavam NS D ou E (respetiva-
mente, 9,3%; n=25 e 13,4%; n=36) (gráfico 1).  

Considerando a totalidade dos produtos, das dez categorias 
avaliadas, verif icou-se que somente 9,0% (n=24) cumpriam 
os valores de referência da EIPAS. Este resultado demonstra 
que a larga maioria dos produtos (91,0%; n=244) apresentava 
teores conjuntos de açúcares e de sal que excedem os valo-
res definidos na EIPAS para adequação dos perfis nutricio-
nais em determinadas categorias de alimentos (gráfico 2 ).

Realizando uma avaliação somente aos produtos alimentares 
com NS A ou B (n=161), teoricamente com melhores carac-
terísticas nutricionais e comummente percecionados pelos 
consumidores como mais saudáveis, verif icou-se que ape-
nas 13,0% (n=21) se encontravam em linha com os valores 
de referência da EIPAS (gráfico 3 ).  

Considerando indiv idualmente as diferentes categorias de 
al imentos aval iadas, as percentagens de produtos com NS 
A ou B sobem de forma signif icativa, para: 93,7% Iogr t.S&L 
(n=45); 85,7% BebLáctArom (n=6); 100% Vegur t (n=14); 
100% BebVeg (n=23); 94,1% LegPrtCons (n=16) e 100% 
PrepVegRef (n=21) (gráfico 4 ). Contudo, apesar destas per-
centagens serem muito mais elevadas e de se tratarem de  
produtos que são normalmente percecionados como mais 
saudáveis, somente 6,3% Iogrt.S&L (n=3); 0 % BebLáctArom 
(n=0); 7,1% Vegurt (n=1); 39,1% BebVeg (n=9); 29,4% 
LegPrtCons (n=5) e 0% PrepVegRef (n=0) estão de acordo 
com os valores de referência da EIPAS, quando avaliados 
conjuntamente os dois parâmetros nutricionais em questão. 
Verif icou-se, ainda, que à maioria dos CereaisPA, muito con-
sumidos pelas crianças e jovens, corresponde um NS A ou 
B (56,3%, n=27) (gráfico 4 ), no entanto, e à semelhança de 
certas categorias indicadas anteriormente, 0% (n=0) cum-
prem os referidos valores de referência.

Gráfico 2: Percentagens referentes ao total de produtos monito-
rizados, de acordo com a concordância verificada em 
relação aos valores de referência da EIPAS.
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Gráfico 3: Percentagens referentes aos produtos com clas-
sificação Nutri-Score A ou B, de acordo com a 
concordância verificada em relação aos valores de 
referência da EIPAS.
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Gráfico 4: Percentagens referentes aos produtos monitorizados, por categoria, de acordo com o NS 
atribuído, conjuntamente com algumas estatísticas. Categorias alimentares com a maioria 
dos produtos (> 50%) com NS A ou B. 
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Gráfico 5: Percentagens referentes aos produtos monitorizados, por categoria, de acordo com o NS 
atribuído, conjuntamente com algumas estatísticas. Categorias alimentares com a maioria 
dos produtos (> 50%) com NS C, D ou E. 
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Por contraste, e como era previsto, as restantes três cate-
gor ias apresentaram percentagens muito baixas de pro-
dutos com NS A ou B, respetivamente: 2,4% Bolachas&B 
(n=1); 17,7% Snacks&B (n=3 ) e 15,6% Sum&Refr ig (n=5 ) 
(gráfico 5 ), sendo que destes somente 0% Bolachas&B 
(n=0 ); 0% Snacks&B (n=0 ) e 9,4% Sum&Refr ig (n=3 ) esta-
vam em conformidade com os valores de referência.

_Conclusão

A grande maioria (91,0%) dos produtos alimentares avaliados 
não cumpre os valores de referência definidos na Estratégia 
Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS) 
para os açúcares e sal, quando avaliados conjuntamente. 

Esta realidade também se verif ica se considerados apenas 
os produtos com Nutri-Score (NS) A ou B, teoricamente com 
uma qualidade nutr icional superior e percebidos pelos con-
sumidores como mais saudáveis, com 87,0% a excederem 
os referidos valores de referência. 

Deste modo, tendo por base a EIPAS, o NS pode ser con-
siderado pouco ef ic iente e potencialmente enganador em 
algumas categor ias de al imentos, com um impacto signi f i-
cativo na perceção da composição e qual idade nutr ic ional 
dos al imentos e na decisão de compra dos consumidores.

Neste contexto, as campanhas de educação alimentar, a lite-
racia dos consumidores e os incentivos à leitura completa do 
rótulo são indispensáveis à realização de escolhas alimenta-
res mais adequadas.
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