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1. ENQUADRAMENTO  

De acordo com as considerações de base do Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 25 de Outubro, do Regulamento de Execução (EU) nº 1337/2013 da Comissão de 13 de 

Dezembro e do Decreto Lei nº 26/2016 de 9 de junho , a fim de atingir um elevado nível de proteção da 

saúde dos consumidores e de garantir o seu direito à informação, importa assegurar uma informação 

adequada dos consumidores sobre os alimentos que consomem, uma vez que os consumidores podem 

ser influenciados nas suas escolhas por considerações de saúde, económicas, ambientais, sociais e éticas, 

entre outras. A rotulagem dos produtos alimentares assume assim um papel principal de fornecer ao 

consumidor uma informação completa, verdadeira, esclarecedora e clara relativa à composição, 

qualidade, quantidade, validade ou outras características de um produto alimentar. 

2. OBJETIVOS 

No final da formação os formandos deverão ser capazes de: 

 

• Reconhecer as exigências da legislação transversal em matéria de rotulagem alimentar e 

informação ao consumidor 

• Aplicar a regulamentação específica à rotulagem dos géneros alimentícios e informação ao 

consumidor, preconizados pela legislação vigente. 

 

3. DESTINATÁRIOS 

Quadros superiores e intermédios das empresas agroalimentares com responsabilidade na área da 

Qualidade e Segurança Alimentar, consultores e auditores. 

4. FORMADORA 

Maria de Fátima Magalhães de Carvalho Franco 

• 1992- Licenciatura em Engenharia Alimentar, pela ESB/UCP 

• 2001-Pós graduação em Segurança Alimentar pela ESB/UCP  

• 2011- Curso Geral de Gestão na Católica Business School (UCP) 

• 2011-Mestrado Integrado Ciências Farmacêuticas (FFUP) 

• Desde 2011-Diretora Geral da BioConnection, Lda , desenvolvendo a sua atividade como 
consultora e auditora de Sistemas de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar no setor 
agroalimentar. 

• Desde 2011- Formadora, consultora e auditora dos referenciais BRC Food, BRC Packaging, 
BRC Storage & Distribution, IFS Food e IFS Logistics. 

• Desde 2001 -Formadora certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional 

• Desde 2001 -Consultora e auditora de Sistemas de Gestão da Qualidade e Segurança 
Alimentar (Codex alimentarius, ISO9001, ISO22000 ) em diversas empresas agroalimentares, 
de materiais de embalagem e de distribuição alimentar. 

• De 1998-2010-Coordenadora dos Cursos de Especialização Tecnológica (ensino pós 
secundário) na AESBUC–Associação para a Escola Superior de Biotecnologia da 
Universidade Católica Portuguesa e foi orientadora de estágios curriculares em empresas 
nacionais e estrangeiras do setor agroalimentar no âmbito da Qualidade e Segurança 
Alimentar. 

• De 1996-1998-Diretora Técnica numa empresa de produtos de higiene corporal e cosmética  

• De 1992-1997-Docente no Ensino Básico e Secundário 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução 

1.1. Rotulagem dos géneros alimentícios e informação ao consumidor-Enquadramento legal  

1.2. Evolução da legislação mais relevante 

2. Exigências legais preconizadas pelo Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu, relativo à 

prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios e posteriores documentos legais 

publicados 

2.1. Denominações comerciais  

2.2. Lista de ingredientes 

2.3. Informação sobre alergénios 

2.4. Alegações nutricionais e de saúde 

2.5. País de origem ou local de proveniência 

2.6. Informação sobre Rotulagem nutricional 

3. Rotulagem e informação ao consumidor de produtos não pré-embalados 

3.1. Setor da Restauração e Bebidas, pastelaria/padaria e afins 

4. Regras de rotulagem para países terceiros  

5. Traduções para outros idiomas da informação obrigatória na rotulagem alimentar 

6.  Análise de casos práticos  

 

6. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

DATA: 4 MARÇO de 2022 

DURAÇÃO: 8 h (9:00 h às 13:00 e das 14:00 h ás 18:00 h) 

LOCAL: Online  

 

7. CONDIÇÕES E INSCRIÇÕES 

 

Inscrição: 100 €/pessoa  + taxa de IVA em vigor  

(20% de desconto para particulares e condições especiais para mais do que um participante da 

mesma empresa) 

 

Forma de Pagamento:   

Cheque emitido à ordem da BioConnection, Lda ou transferência bancária: Banco CGD,  

IBAN: PT50 0035 0392 00015429 830 43 

 

Modo de Inscrição: Inscrição on-line no site www.bioconnection.pt (Plano da Formação ), até 5 dias 

antes da realização da formação, com envio do comprovativo de pagamento. 
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