
 

 

 

Alegações 

nutricionais 
Condições que se lhes aplicam 

Baixo Valor 

Energético 

Quando um produto não contiver mais de: 
o 40 Kcal/100g para sólidos 
o 20 Kcal/10g para líquidos 
No que respeita a edulcorantes de mesa, o limite é de 4 Kcal/ porção, com 
propriedade edulcorantes equivalentes a 6g de sacarose (aproximadamente uma 
colher de chá de sacarose). 

Valor 

Energético 

Reduzido 

Quando o valor energético sofrer uma redução de, pelo menos, 30%, com 
indicação da(s) característica(s) que faz(em) com que o valor energético total do 
alimento seja reduzida. 

Sem valor 

energético 

Só pode ser feita quando o produto não contiver mais de 4 Kcal/100 ml. 

No que respeita aos edulcorantes, é aplicável o limite de 0,4 Kcal/porção, com 

propriedades edulcorantes equivalentes a 6g de sacarose (aproximadamente uma 

colher se chá de sacarose). 

Baixo teor de 

Gordura 

Quando o produto não contiver mais de: 
o 3g de gordura/100gr para os sólidos 
o 1,5g de gordura/100ml para os líquidos 

(1,8g de gordura por 100ml para o leite MG). 

Sem Gordura 
Quando o produto não contiver mais de 0,5g de gordura por 100g ou 100ml. 

No entanto, são proibidas as alegações do tipo «X % isento de gordura».  

Baixo teor de 

Gordura 

Saturada 

Quando a soma dos ácidos gordos saturados e dos ácidos gordos trans contidos 
no produto não exceder: 

o 1,5g/100g para os sólidos 
o 0,75 g/100ml para os líquidos 

Em qualquer dos casos, a soma dos ácidos gordos saturados e dos ácidos gordos 
trans não pode fornecer mais de 10% do valor energético. 

Sem Gordura 

Saturada 

Quando a soma da gordura saturada e dos ácidos gordos trans não exceder 0,1g 

de gordura saturada por 100g ou 100ml. 

Baixo Teor de 

Açúcares 

Quando o produto não contiver mais de: 
o 5g de açúcares/100g para sólidos 

o 2,5g de açúcares/100ml para líquidos 

Sem Açúcares Quando o produto não contiver mais de 0,5g de açúcares por 100g ou 100ml.  

Sem adição 

de Açúcares 

Caso os açúcares estejam naturalmente presentes no alimento, o rótulo deve 
também ostentar a seguinte indicação «Contém açúcares naturalmente 
presentes». 

 

 

 

Alegações 

nutricionais 
Condições que se lhes aplicam 

Baixo Valor 

Energético 

Quando um produto não contiver mais de: 
o 40 Kcal/100g para sólidos 
o 20 Kcal/10g para líquidos 
No que respeita a edulcorantes de mesa, o limite é de 4 Kcal/ porção, com 
propriedade edulcorantes equivalentes a 6g de sacarose (aproximadamente uma 
colher de chá de sacarose). 

Valor 

Energético 

Reduzido 

Quando o valor energético sofrer uma redução de, pelo menos, 30%, com 
indicação da(s) característica(s) que faz(em) com que o valor energético total do 
alimento seja reduzida. 

Sem valor 

energético 

Só pode ser feita quando o produto não contiver mais de 4 Kcal/100 ml. 

No que respeita aos edulcorantes, é aplicável o limite de 0,4 Kcal/porção, com 

propriedades edulcorantes equivalentes a 6g de sacarose (aproximadamente uma 

colher se chá de sacarose). 

Baixo teor de 

Gordura 

Quando o produto não contiver mais de: 
o 3g de gordura/100gr para os sólidos 
o 1,5g de gordura/100ml para os líquidos 

(1,8g de gordura por 100ml para o leite MG). 

Sem Gordura 
Quando o produto não contiver mais de 0,5g de gordura por 100g ou 100ml. 

No entanto, são proibidas as alegações do tipo «X % isento de gordura».  

Baixo teor de 

Gordura 

Saturada 

Quando a soma dos ácidos gordos saturados e dos ácidos gordos trans contidos 
no produto não exceder: 

o 1,5g/100g para os sólidos 
o 0,75 g/100ml para os líquidos 

Em qualquer dos casos, a soma dos ácidos gordos saturados e dos ácidos gordos 
trans não pode fornecer mais de 10% do valor energético. 

Sem Gordura 

Saturada 

Quando a soma da gordura saturada e dos ácidos gordos trans não exceder 0,1g 

de gordura saturada por 100g ou 100ml. 

Baixo Teor de 

Açúcares 

Quando o produto não contiver mais de: 
o 5g de açúcares/100g para sólidos 

o 2,5g de açúcares/100ml para líquidos 

Sem Açúcares Quando o produto não contiver mais de 0,5g de açúcares por 100g ou 100ml.  

Sem adição 

de Açúcares 

Caso os açúcares estejam naturalmente presentes no alimento, o rótulo deve 
também ostentar a seguinte indicação «Contém açúcares naturalmente 
presentes». 



Adaptado de: Retificação ao Regulamento (CE) nº 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

20 de Dezembro de 2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos.  

Realizado por: Cristina Moralejo, nutricionista estagiária no Projeto 

AMEA teens no município de Paredes 

       Dezembro 2015 

 

 Adaptado de: Retificação ao Regulamento (CE) nº 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

20 de Dezembro de 2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos.  

Realizado por: Cristina Moralejo, nutricionista estagiária no Projeto 

AMEA teens no município de Paredes 

       Dezembro 2015 

 

Alegações 

nutricionais 
Condições que se lhes aplicam 

Baixo Teor de 

Sódio/Sal 

Quando o produto não contiver mais 0,12 g de sódio, ou o valor equivalente de sal, 
por 100 g ou por 100 ml. No que respeita às águas, este valor não pode exceder 2 
mg de sódio por 100 ml  

Muito Baixo 

Teor de 

Sódio/Sal 

Quando o produto não contiver mais de 0,04 g de sódio, ou valor equivalente de sal, 
por 100 g ou por 100 ml. Esta alegação não pode ser utilizada para as águas minerais 
naturais nem para outras águas. 

Sem Sódio ou 

Sem Sal 

Quando o produto não contiver mais de 0,005g de sódio, ou o valor equivalente de 

sal por 100g. 

Fonte de Fibra Quando o produto contiver, no mínimo, 3g de fibra por 100 g ou, pelo menos, 1,5g 
de fibra por 100 Kcal. 

Alto teor em 

fibra 

Quando o produto contiver, no mínimo, 6g de fibra por 100 g ou, pelo menos, 3g de 

fibra por 100 Kcal. 

Fonte de 

Proteína 

Quando, pelo menos, 12% do valor energético do alimento for fornecido por 
proteína. 

Alto teor em 

Proteína 

Quando, pelo menos, 20% do valor energético do alimento for fornecido por 

proteína. 

Teor de (nome 

do nutriente) 

Reforçado 

Quando o produto preencher as condições da alegação «Fonte de» e o reforço do 
teor for, no mínimo, de 30% em relação a um produto semelhante. 

Teor de (nome 

do nutriente) 

Reduzido 

Quando a redução do teor for, no mínimo, de 30% em relação a um produto 
semelhante, exceto no caso dos micronutrientes, para as quais é aceitável uma 
diferença de 10% em relação aos valores de referência estabelecidos na Directiva 
90/496/CEE, e do sódio, ou do valor equivalentes de sal, para o qual é aceitável uma 
diferença de 25%. 

Fraco/ «Light» 
Deve preencher as condições estabelecidas para a alegação «Teor de (…) reduzido». 
A alegação deve também ser acompanhada de uma indicação da(s) característica(s) 
que torna(m) o produto fraco ou «light». 

Naturalmente/

Natural 

Caso um alimento peencha naturalmente a condição ou condições estabelecidas no 
presente Anexo para a utilização de uma alegação nutricional, esta pode ser 
acompanhada do termo «naturalmente/natural». 
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