CABO VERDE
Caro Consumidor, a interpretação
correcta do Rótulo permite:
 Uma escolha adequada e
uma actuação correcta na
conservação e consumo dos
alimentos;

Rótulo
Um B.I. dos Alimentos

 Adquirir alimentos adequados às exigências dietéticas
e de cada individuo;

Rotulagem dos Alimentos

 Uma tomada de decisão
baseada em informações
correctas.

Cuide de si, cuide da sua saúde.

Seja uma pessoa mais atenta
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Acção Conjunta

!
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DOS
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ALIMENTARES

DIRECÇÃO GERAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Programa Qualidade para África Ocidental,
Financiado pela União Europeia
Componente CEDEAO /(não UEMOA) Mauritânia

Festas felizes com uma escolha segura

Informação Vs Protecção do
Consumidor

Informações especificas para casos especiais

O DL nº 24 / 2009 de 20 de Julho,
estabelece as informações que devem constar no rótulo dos
géneros alimentícios garantindo a segurança e qualidade
dos produtos e a protecção da saúde do consumidor.

O que é Rótulo?

Conteúdo Liquido Indica a quantidade total de produto contida na embalagem. O valor deve ser expresso em
unidade de massa (quilo) ou volume (litro);

maneira

diferente

2. Presença de substâncias diferentes no alimento;
Lote

É um conjunto de informações
necessárias sobre os alimentos
para que o consumidor possa
fazer escolhas conscientes e
utilizar estes bens de forma
adequada.

1.Alimentos conservados de
(Exemplo: carnes embaladas);

É um número que faz parte do controle na produção. Caso haja algum problema, o produto pode ser recolhido ou analisado pelo lote ao qual pertence;

Nome e Endereço do Fabricante

Permite o consumidor saber o nome e endereço do fabricante do produto.

Os géneros alimentícios não embalados (ex:
frutas, verduras, queijos e fiambre em
fatias) devem:
1. Estar claramente identificados;
2. Ter a indicação da data do dia em que são expostos à
venda; e
3. Ser retirados no final do dia.

Porque é Importante?
Necessidade de informação e protecção dos consumidores.

Um produto embalado deve conter, obrigatoriamente no seu rótulo, as seguintes informações:
Para que o consumidor possa
identificar de forma correcta o produto que procura;

Nome do Produto

Lista dos Ingredientes Enumera os ingredientes que
compõem o produto. A leitura dessa informação é importante porque o consumidor pode identificar a presença de
substâncias, como açúcar, ou outros tipos ingredientes;
Prazo de Validade Os produtos devem apresentar o
dia, o mês e o ano em que o produto passa a ser considerado inapropriado para consumo;
Local de Origem
origem do produto;

Permite o consumidor saber qual a

As informações contidas no rótulo devem
estar em Português, facilmente legíveis, em
evidência e com linguagem compreensível.

A informação disponibilizada no rótulo
deve ser clara, objectiva e verdadeira permitindo o direito à informação, intimamente ligado ao direito de escolha.

