
COMO EXPORTAR PARA OS EUA?

A elaboração do estudo e a abordagem metodológica 
assenta no levantamento das principais condicionantes de 
entrada de produtos alimentares das fileiras mais 
representa�vas das regiões (Alentejo e Centro) no mercado 
dos Estados Unidos da América, nomeadamente: azeite; 

O AgriExport é uma inicia�va de promoção internacional e de capacitação das PME do setor agroindustrial, promovida 
pela ANIMAFORUM e INOVCLUSTER com o obje�vo de promover o aumento das exportações e a visibilidade 
internacional de Portugal. 

EUA: CARACTERÍSTICAS GERAIS
Os Estados Unidos da América é um país localizado no continente americano, mais 
precisamente na América do Norte. O seu nome é também expresso a partir de siglas 
como USA, US e EUA. Os Estados Unidos estão divididos em 50 Estados. O território 
dos EUA limita-se a norte, com o Canadá; a sul, com o México; a oeste, com o oceano 
Pacífico; e a leste, com o oceano Atlântico. É o terceiro país com mais população do 
mundo, 314,6 milhões de habitantes, superado apenas pela China (1,3 mil milhões) e 
Índia (1,1 mil milhões). Os Estados Unidos possuem a principal economia do mundo, a 
sua moeda é forte e é usada como referência para demonstrar dados económicos. 

População: 322,3 milhões hab. (2016) 
Densidade populacional: 234,1 hab./km2 (2015)

ESTADOS UNIDOS

molhos e condimentos; queijos; carnes (verdes, 
transformados e charcutaria); pet-food; arroz e farinhas; 
vegetais (frescos e ultracongelados); doces, compotas e 
sumos de frutas; refeições prontas e sobremesas 
(ultracongeladas).
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• Selecionar um importador local e confirmar que o mesmo tem a respe�va licença de importação - Importer’s Basic Permit 
e/ou Wholesaler’s Basic Permit;

• Colaborar com o importador para fazer o registo da empresa exportadora;

• Obter Aviso Prévio de Importação e Registo da Empresa Importadora;

• Obter o cer�ficado de aprovação de rótulo (Cer�ficate of Label Approval – COLA);

• Pagar todas as taxas federais aplicáveis e direitos aduaneiros;

• Cumprir os requisitos respe�vos de cada Estado.
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Portugal é considerado um país 
produtor não elegível para ex-
portar produtos cárneos para 
os Estados Unidos da América:
- Restrito em função do 
9CFR94.18 Act;
- Não aparece como país 
elegível para exportação de 
produtos cárneos de qualquer 
categoria. 

Se se verificar que o produto de 
carne inspecionado não está 
em conformidade com a 
inspeção nos Estados Unidos, 
deve ser reexportado, destruí-
do ou conver�do em forragens 
de animais (se aprovado para 
tal) no prazo de 45 dias. Dada a 
extensão da documentação, re-
comenda-se a consulta prévia 
do disposto na FDA a respeito 
dos controlos preven�vos para 
produtos alimentares: 
• 21 CFR 117 - Controlos 
preven�vos.

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária 
(DGAV) (www.dgav.pt)
United States Department of 
Agriculture 
(USDA) (www.usda.gov) 
Animal and Plant Health 
Inspec�on Service 
(APHIS)
(h�ps://www.aphis.usda.gov/a
phis/home/)  
Food Safety and Inspec�on 
Service 
(FSIS)
(h�ps://www.fsis.usda.gov/wp
s/portal/fsis/home) 
U.S. Food and Drug Administra-
�on 
(FDA) (www.fda.gov) 
American Na�onal Standards 
Ins�tute 
(ANSI) (www.ansi.org)

O House Commi�ee On 
Agriculture solicita à  Food and 
Drug Administra�on (FDA) uma 
amostragem do azeite importa-
do para determinar se é 
adulterado ou mal rotulado – 
indicando que é virgem extra. 
Assim, a FDA deverá tomar para 
garan�r a segurança do consu-
midor e rotulagem adequada 
de azeite importado. 
Recomenda-se a consulta pré-
via do disposto na FDA a 
respeito dos controlos preven-
�vos para produtos alimenta-
res: 
• 21 CFR 117 - Controlos pre-
ven�vos.

Embalagem
O mercado dos EUA aceita 
todas as tradicionais opções: 
• Embalagem em atmosfera 
(couvete com filme transpa-
rente);
• Embalagem em atmosfera 
modificada;
•   Embalagem a vácuo;
• Embalagem a vácuo es�lo 
skin packaging (efeito segunda 
pele), variações das embala-
gens com atmosfera modifica-
da, como CO-MAP, ou batch 
MAP e Processamento de Alta 
Pressão. 
De acordo com a Food and 
Drug Administra�on (FDA), no 
código 21CFR101.95 , existem 
termos que caracterizam o 
produto e que podem ser 
u�lizados na embalagem, tais 
como "Fresh", "freshly frozen", 
"fresh frozen", e "frozen 
fresh".

Rotulagem
De acordo com o Code for 
Food Regula�ons, �tulo 21, há 
alguns pontos muito importan-
tes a cumprir ao projetar a e�-
queta para os produtos 

cárneos:
• A origem, a data de abate, a 
data limite de consumo e a 
recomendação para ser bem 
cozinhado são importantes. 
• Nome e morada do fabrican-
te, embalador ou distribuidor. 
Deve ser acompanhado de 
uma frase de qualificação que 
indica a relação da empresa 
com o produto (por exemplo, 
"fabricado para" ou "distribuí-
do por");
• País de origem.

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária 
(DGAV) (www.dgav.pt) 
United States Department of 
Agriculture 
(USDA) (www.usda.gov) 
Animal and Plant Health 
Inspec�on Service 
(APHIS)
(h�ps://www.aphis.usda.gov/a
phis/home/) 
Food Safety and Inspec�on 
Service 
(FSIS)
(h�ps://www.fsis.usda.gov/wp
s/portal/fsis/home) 
U.S. Food and Drug Administra-
�on 
(FDA) (www.fda.gov)
American Na�onal Standards 
Ins�tute 
(ANSI) (www.ansi.org) 
North American Olive Oil 
Associa�on 
(NAOOA)
(www.aboutoliveoil.org)

O House Commi�ee On Agricul-
ture decidiu tomar medidas 
para abordar a fraude de azeite 
nos Estados Unidos para que 
sejam exigidos testes a todos os 
azeites importados. A fraude 
está relacionada com a adulte-
ração do azeite proveniente de 
grandes empresas, predomi-
nantemente da Europa. Grande 
parte dos azeites importados a 
granel contém uma grande 
percentagem de óleos de se-
mentes. Dada a dimensão da 
fraude, que não é par�cular do 
mercado dos EUA, a Food and 
Drug Administra�on (FDA) está 
a desenvolver o seu primeiro 
sistema de teste e amostragem 
para as importações de azeite e 
a agência deve apresentar um 
plano para garan�r a segurança 
dos consumidores e a rotula-
gem adequada do azeite 
importado, ainda em 2017.

Embalagem: 
No retalho, 63% dos consumi-
dores preferem embalagens de 
vidro, 34% embalagens plás�-
cas e as latas apenas são prefe-
ridas por 3% dos consumidores. 
O mercado dos EUA aceita 
todas as tradicionais opções: 
• Garrafas de 250ml, 500ml, 
750ml e 1000l;
• Latas de 250ml, 500ml, 
1000ml e 5000ml.

Rotulagem: 
Nos EUA, o Departamento de 
Agricultura (USDA) é a en�dade 
responsável pelos padrões do 
azeite. Para o consumidor, os 
termos importantes da e�queta 
são os seguintes:
- Grau - Virgem Extra, Virgem, 
Normal, etc; Nível de acidez; 
Variedade da azeitona; Origem; 
Colheita precoce ou tardia.
As e�quetas devem igualmente 

O cer�ficado de segurança 
alimentar deve ser incluído 
junto com os documentos de 
expedição por parte do expor-
tador, confirmando as medidas 
de saúde. Nos EUA, o Serviço de 
Segurança e Inspeção de Ali-
mentos (FSIS) do USDA , é a 
autoridade de licenciamento 
para emi�r o Cer�ficado de Se-
gurança Alimentar para impor-
tar azeite.
É necessário entregar um docu-
mento que cer�fique que a 
instalação envolvida no fabrico, 
processamento, embalagem ou 
armazenamento de alimentos 
para consumo humano ou ani-
mal nos Estados Unidos está 
registada na Food and Drug 
Administra�on (FDA). Este do-
cumento é exigido para desal-
fandegamento aduaneiro e 
acesso ao mercado. 

listar:
- Nome e morada do fabricante, 
embalador ou distribuidor e 
País de origem.

• Deve ser apresentado o 
documento que confirme que 
os produtos de origem animal a 
importar foram:
-   Inspecionados de acordo com 
os procedimentos adequados;
-   Não estão contaminados;
- Não apresentam qualquer 
doença contagiosa; 
- São considerados conformes 
com a regulamentação veteri-
nária vigente do país de 
importação.
• Se o produtor/exportador 
entender ter cer�ficados 
reconhecidos nos EUA, pode 
fazê-lo junto do American Na-
�onal Standards Ins�tute 
(ANSI);
• Cer�ficação da instalação: 
Documento que cer�fique que 
uma instalação envolvida no 
fabrico, processamento, emba-
lagem ou armazenamento de 
alimentos para consumo huma-
no ou animal nos Estados 
Unidos está registada na Food 
and Drug Administra�on (FDA). 
Este documento é exigido para 
desalfandegamento aduaneiro 
e acesso ao mercado. A 
inscrição deve ser solicitada 
pelo operador da instalação.
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O operador terá de assegurar o 
cumprimento dos requisitos da 
legislação dos EUA, aquando da 
laboração e expedição dos seus 
produtos. As condições a asse-
gurar para a exportação destes 
produtos são as seguintes:
• Estes produtos foram manipu-
lados, preparados, transforma-
dos e acondicionados de forma 
higiénica e de acordo com as 
normas sanitárias em vigor e 
estão aprovados para consumo 
humano;
• Os referidos produtos, seu 
acondicionamento ou embala-
gem foram objeto de marcação 
que garante que esses produtos 
provêm, na sua totalidade, de 
estabelecimentos acreditados;
• Os produtos lácteos foram 
processados em países/regiões 
constantes do “Code of Federal 
Regula�ons”  a par�r de leite 
produzido nessas mesmas re-
giões/países, livres de Febre 
A�osa e de Peste Bovina. 

Embalagem
- O copolímero de acetato de 
e�leno e vinil para queijo em 
barra;
- A resina para queijos processa-
dos;
- As resinas de vedação destacá-
veis para queijos �po co�age;
- As películas de empacotamento 
de camadas múl�plas para queij-
os macios.

Rotulagem
A rotulagem deve descrever com 
precisão o nome do produto. Isso 
significa que palavras como 
"processado", "pasteurizado", 
"misturado" e "espalhar" devem 
ser incluídos no rótulo do 
produto. 
Ao listar os nomes dos ingredien-
tes opcionais, os mesmos requi-
sitos devem ser observados e 
pode preceder-se à listagem com 
a palavra "contém". Ao escolher 

Recomenda-se a consulta 
prévia do disposto na Food and 
Drug Administra�on (FDA) a 
respeito dos controlos 
preven�vos para produtos 
alimentares: 
• 21 CFR 117 - Controlos 
preven�vos e que determinam 
a possibilidade do produto não 
oferecer nenhuma ameaça ao 
consumo humano.

O cer�ficado de segurança 
alimentar deve ser incluído 
junto com os documentos de 
expedição por parte do 
exportador, confirmando as 
medidas de saúde. Nos EUA, o 
Serviço de Segurança e 
Inspeção de Alimentos (FSIS) do 
USDA, é a autoridade de 
licenciamento para emi�r o 
Cer�ficado de Segurança 
Alimentar para importar Leite e 
Produtos Lácteos seus 
derivados. As autoridades de 
segurança alimentar dos EUA 
verificam o cer�ficado emi�do 
por Portugal.
O tempo de inspeção e as taxas 
a pagar variam dependendo do 
�po de mercadoria e/ou do 
modo de transporte. A 
inspeção é aplicável apenas a 
uma importação. Para garan�r 
que os trâmites ao nível da 
inspeção são consecu�vos e 
cumpridos, é obrigatório ane-
xar o original do cer�ficado sa-
nitário ou Cer�ficado Fitossa-
nitário. 

As disposições regulamentares 
que afetam diretamente a 
indústria de alimentos para 
animais de es�mação e rações 
incluem:
- Requisitos para análise de 
perigos e controlos preven�vos;
- Boas prá�cas de fabrico e 
regulamentos rela�vos à 
segurança das importações;
- Verificação de fornecedores. 
A Food and Drug Administra�on 
(FDA) desenvolveu controlos 
preven�vos especificamente 
para a indústria de alimentos 
para animais. A regra exige a 
fabricação de instalações, o 
processamento, a embalagem e 
o armazenamento de alimentos 
de origem animal para 
implementar procedimentos 
para minimizar ou prevenir 
riscos, bem como para cumprir 
as novas boas prá�cas de 
fabricação (CGMPs) atuais. 

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária 
(DGAV) (www.dgav.pt) 
U.S. Food and Drug Administra-
�on 
(FDA) (www.fda.gov) 
United States Department of 
Agriculture 
(USDA) (www.usda.gov) 
Associa�on of American Feed 
Control Officials  
(AAFCO) (www.aafco.org)

Direção Geral de Agricultura e 
Veterinária 
(DGAV) (www.dgav.pt) 
United States Department of 
Agriculture 
(USDA) (www.usda.gov) 
Animal and Plant Health 
Inspec�on Service 
(APHIS)
(h�ps://www.aphis.usda.gov/a
phis/home/) 
Food Safety and Inspec�on 
Service 
(FSIS)
(h�ps://www.fsis.usda.gov/wp
s/portal/fsis/home)
U.S. Food and Drug Administra-
�on 
(FDA) (www.fda.gov) 
American Na�onal Standards 
Ins�tute 
(ANSI) (www.ansi.org)
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fazer uma indicação do índice da 
gordura e da humidade, o núme-
ro deve refle�r o produto como 
sendo vendido, não na "base da 
humidade-livre." 
As e�quetas devem igualmente 
listar:
- Nome e morada do fabricante, 
embalador ou distribuidor; País 
de origem.

As Secções 402 e 403 da 
Federal Food, Drug, and 
Cosme�c Act (the FD&C Act) 
exigem que alimentos e rações 
sejam seguros e saudáveis, não 
contenham substâncias 
nocivas, prejudiciais ou não 
aprovadas, e sejam rotulados 
com veracidade. Os 
regulamentos federais de 
rotulagem de alimentos para 
animais são encontrados no 
Título 21 Code of Federal 
Regula�ons Part 501 [21 CFR 
501] . 
Os alimentos para animais 
importados estão sujeitos às 
exigências da lei The Public 
Health Security and 
Bioterrorism Preparedness and 
Response Act of 2002 (the 
Bioterrorism Act).

A Food and Drug Administra�on 
(FDA) é o principal órgão regula-
dor sobre alimentos para animais 
de es�mação As responsabilida-
des incluem:
- Inspeções aos fabricantes de 
alimentos para animais de 
es�mação, e aos fornecedores de 
ingredientes;
- Inves�gações sobre alimentos 
para animais de es�mação;
- Colaboração com a The 
Associa�on of American Feed 
Control Officials (AAFCO), no de-
senvolvimento de leis (estatais) 
definindo ingredientes, estabele-
cendo requisitos nutricionais 
para alimentos para animais de 
es�mação/alimentos para ani-
mais;
- Aprovação ou proibição de 
adi�vos alimentares para animais 
de es�mação ou auxiliares de 
processamento não definidos 
pela AAFCO (ingredientes GRAS).

Embalagem:
A Food and Drug Administra�on 
(FDA)  regula as latas de comida 
para gatos, os sacos de comida 
para cães, ou as caixas de 
biscoitos para cão. O Federal 
Food, Drug, and Cosme�c Act 
(FFDCA) exige que todos os 
alimentos para animais sejam 
seguros para comer, produzidos 
em condições sanitárias, não 
contenham substâncias nocivas e 
sejam rotulados com veracidade. 
Os alimentos enlatados para 
animais de es�mação devem ser 
processados de acordo com as 
regulamentações de alimentos 
enlatados com baixo teor de 
ácido para garan�r que o alimen-
to para animais de es�mação 
esteja livre de microrganismos 
viáveis, de acordo com o �tulo 21 
do Code of Federal Regula�ons, 
Part 113 (21 CFR 113).

Rotulagem:
A rotulagem dos alimentos para 
animais é regulada em dois 
níveis: nacional e estadual. 
Muitas destas regulamentações 
são baseadas num modelo forne-
cido pela The Associa�on of 
American Feed Control Officials 

(AAFCO). 
Caráter obrigatório: Nome do 
produto; Declaração de quan�-
dade líquida; Nome e morada 
do fabricante; Lista de Ingre-
dientes; Todos os ingredientes 
devem ser listados em ordem 

de predominância em peso; 
Declaração de Adequação Nu-
tricional; Instruções de alimen-
tação; Declaração de Calorias.
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Não especificado. Embalagem
Opções para embalagens de 
molhos e condimentos:
• Frascos e pequenas garrafas;
• Embalagem stand-up; 
• Bisnagas.

Rotulagem
Os molhos e condimentos podem 
ser chamados de "temperos". As 
especiarias e os aromas verdadei-
ros compreendem a uma 
percentagem rela�vamente 
pequena no peso destes dois 
produtos. Uma vez que os produ-
tos não são especiarias ou aroma-
�zantes vendidos como tal, o 
termo cole�vo "especiarias" pode 
ser usado para declarar os 
ingredientes de especiarias (isto 
é, oleorresinas de manjericão, 
aipo, etc. e os óleos de especiarias 
e isoeugenol). Os designados 
como “nonspice” e os ingredien-
tes “nonflavoring” são declarados 
pelos seus nomes comuns ou 
usuais. Os des�lados de madeira 
(ácido pirolenhoso) devem ser 
declarados como "sabor ar�ficial" 
ou "aroma de fumo ar�ficial" de 

Considerando que os molhos e 
condimentos possuem 
listagens de ingredientes que 
podem conter alérgenos ou 
glúten, as exigências da sua 
especificação aplicam-se a 
todas as gerações (definição) 
dos ingredientes. Por conse-
guinte, os alergénios alimen-
tares e o glúten devem ser 
declarados independentemen-
te da geração em que estão 
presentes. Por exemplo, se es�-
verem presentes na terceira ou 
na quarta geração de ingredien-
tes, eles ainda terão de ser 
declarados:
• Na lista de ingredientes no 
rótulo do produto; 
• Numa instrução “contém”. 

Se o produtor/exportador 
entender ter cer�ficados reco-
nhecidos nos EUA, pode fazê-lo 
junto do American Na�onal 
Standards Ins�tute (ANSI).
Terá de ser entregue um 
documento que cer�fique que 
uma instalação envolvida no fa-
brico, processamento, embala-
gem ou armazenamento de ali-
mentos para consumo humano 
ou animal nos Estados Unidos 
está registada na Food and 
Drug Administra�on (FDA). Este 
documento é exigido para de-
salfandegamento aduaneiro e 
acesso ao mercado. A inscrição 
deve ser solicitada pelo opera-
dor da instalação no 
Departamento de Saúde e Ser-
viços Humanos (HHS), Food and 
Drug Administra�on (FDA).

É necessário um documento que 
confirme que os produtos a 
importar foram inspecionados de 
acordo com os procedimentos 
apropriados, estão livres de 
pragas, de quarentena e pra�ca-
mente isentos de outras pragas 
prejudiciais e são considerados 
conformes às regulamentações fi-
tossanitárias vigentes do país 
importador. Esse documento é 
exigido para desalfandegamento 
aduaneiro e acesso ao mercado e 
é emi�do pelas autoridades 
fitossanitárias competentes do 
país de exportação.

A instalação envolvida no fabrico, 
processamento, embalagem ou 
armazenamento de alimentos 
tem de estar registada na Food 
and Drug Administra�on (FDA). A 
inscrição deve ser solicitada pelo 
operador da instalação no Depar-
tamento de Saúde e Serviços 
Humanos (HHS), Food and Drug 
Administra�on (FDA).
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(DGAV) (www.dgav.pt) 
United States Department of 
Agriculture 
(USDA) (www.usda.gov) 
Animal and Plant Health 
Inspec�on Service 
(APHIS)
(h�ps://www.aphis.usda.gov/a
phis/home/) 
Food Safety and Inspec�on 
Service 
(FSIS)
(h�ps://www.fsis.usda.gov/wp
s/portal/fsis/home) 
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acordo com 21 CFR 101.22 (h) (6).
As e�quetas devem igualmente 
listar:
- Nome e morada do fabricante, 
embalador ou distribuidor e País 
de origem.
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Sendo a farinha resultado da 
moagem de grãos, é necessário o 
documento que permite a impor-
tação de certos vegetais e produ-
tos vegetais que se enquadram 
nas categorias es�puladas no re-
gulamento 21CFR 137.105  do 
Código de Regulamentos Federais 
(CFR). 
No caso do arroz, a casca de arroz 
e o arroz paddy são especialmen-
te visados na legislação - regula-
mento 7CFR, Parte 319.37-3  do 
Código de Regulamentos Federais 
(CFR). 
Ambos os documentos são 
exigidos para o desalfandega-
mento.
A licença deve ser solicitada pelo 
importador no Departamento de 
Agricultura, Serviço de Inspeção 
Animal e Fitossanitária (APHIS).

Embalagem
Farinha:
O mercado dos EUA aceita todas 
as tradicionais opções: 
- Saco de papel; Caixa de cartão; 
Embalagem termoselada.  
A variedade de dimensões das 
embalagens também é conside-
rável: 
- Aproximadamente 500gr; 750gr; 
2,26kg; 4,53kg; 9,07kg.
Arroz:
O mercado dos EUA aceita todas 
as tradicionais opções: 
• Saco de manga de plás�co; 
• Caixa de cartão; 
• Embalagem termoselada.  
A variedade de dimensões das 
embalagens também é conside-
rável: 
- Aproximadamente 500gr; 
1,36kg; 2,26kg; 4,53kg; 9,07kg.

Rotulagem
- Nome e morada do fabricante, 
embalador ou distribuidor; Quan-
�dade líquida do alimento; Ser 
listados pelo nome comum ou 
usual em ordem decrescente de 
predominância em peso;
Informação nutricional.
Farinha:
O Food and Drug Administra�on 

(FDA) exige que o rótulo da 
farinha declare as vitaminas A e 
C, e os minerais cálcio e ferro. Se 
for u�lizada farinha não enrique-
cida e os nutrientes de enriqueci-
mento forem adicionados sepa-
radamente, esses nutrientes 
terão de ser declarados no rótulo 
Nutrição. 
Quando todos os ingredientes de 
uma farinha de trigo forem 
declarados na declaração nutri-
cional, o ingrediente principal da 
farinha será declarado pelo 

nome(s) especificado(s) no 21CFR  
números 137.105, 137.200, 
137.220 e 137.225.
Arroz:
São apenas necessárias as pro-
priedades nutricionais do produto 
como embaladas. No entanto, as 
informações nutricionais podem 
ser voluntariamente apresenta-
das, conforme previsto no 21 CFR 
101.9 (h) (4) e 21 CFR 101.9 (e).
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Deve ser consultado o 
regulamento 21CFR150.140  a 
respeito dos doces, sumos e 
compotas. Existem especifi-
cações quanto a "blends" de 
fruta e os compostos adicioná-
veis para preservar e manter a 
qualidade do produto. Desta 
forma, sempre que a análise de 
uma amostra de importação de 
geleias, compotas, doces de 
frutas indicar uma deficiência 
significa�va de frutos, com base 
em valores estabelecidos pela 
Food and Drug Administra�on 
(FDA), o lote deve ser apreen-
dido. 

Se o produtor/exportador entender 
ter cer�ficados reconhecidos nos 
EUA, pode fazê-lo junto do 
American Na�onal Standards 
Ins�tute (ANSI). No campo da segu-
rança alimentar, e na área da 
Cer�ficação de Produto pela 
ISO/IEC 17065, conforme os requi-
sitos gerais para organismos que 
operam sistemas de cer�ficação de 
produtos, o ANSI (American Na�o-
nal Standards Ins�tute) cer�fica o 
cumprimento de uma série de 
esquemas de cer�ficação dedica-
dos à qualidade e segurança 
alimentar. A confiança dos consumi-
dores em alimentos de qualidade 
segura e a integridade da cadeia de 
abastecimento alimentar é reforça-
da pela parceria entre a ANSI e o 
Food Marke�ng Ins�tute. A ANSI 
fornece um serviço de acreditação 
para o programa de cer�ficação da 
Inicia�va de Alimentos de Qualida-
de Segura do Food Marke�ng Ins�-
tute. 

Não são visíveis restrições 
relevantes, a não ser as 
decorrentes dos produtos po-
derem ter subprodutos de 
origem animal, como seja o 
leite nas sobremesas lácteas. 

Embalagem
O mercado dos EUA aceita todas as 
tradicionais opções: 
- Latas; Caixas; Frascos e garrafas; 
Embalagem tetra pack. 

Rotulagem
Segundo o Código de Regulamen-
tos Federais da FDA, Título 21, o 
nome da compota deve aparecer 
na e�queta seguindo estas regras:
- Se a compota é feita a par�r de um 
�po de fruta fresca, será rotulado: 
"Compota de pêssego";
- Se a compota for feita a par�r de 
uma combinação de frutas frescas, 
ela será rotulada como "Compota 
de Frutas Misturadas", ou incluirá o 
nome de cada fruta usada para 
compota;
- Se a compota é ar�ficialmente 
adoçada e misturada com um 
agente gela�noso, essa informação 
precisa de ser incluída no nome do 
produto.
De acordo com as regras da FDA 
para a rotulagem adequada, a 
maioria dos produtos alimentares 
embalados, incluindo a compota, 
precisam dos seguintes cinco 
elementos descritos no rótulo dos 
alimentos:
- Designação (ou seja, "Compota de 
pêssego"); Peso do produto em 

gramas; Lista de ingredientes; 
Elementos nutricionais; Morada 
completa do fabricante, empacota-
dor ou distribuidor. 
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Considerando que os doces, 
compotas ou sumos possuem 
listagens de ingredientes que 
podem conter alérgenos ou glúten, 
as exigências da sua especificação 
aplicam-se a todos os ingredientes. 
Por conseguinte, os alergénios ali-
mentares e o glúten devem ser 
declarados independentemente da 
geração em que estão presentes, 
bem como a menção a produtos 
orgânicos, bio ou vegan. Por exem-
plo, se es�verem presentes na 
terceira ou na quarta geração de 
ingredientes, eles ainda terão de ser 
declarados:
• Na lista de ingredientes no rótulo 
do produto; 
• Numa instrução “contém”. 
Terá de ser entregue um documen-
to que cer�fique que a instalação 
envolvida no fabrico, processamen-
to, embalagem ou armazenamento 
de alimentos para consumo huma-
no ou animal nos Estados Unidos 
está registada na Food and Drug 
Administra�on (FDA). 

No caso das bebidas, a e�queta 
deverá mencionar a percentagem 
de sumo de vegetais ou frutas.
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Deve ser apresentado o 
documento que confirme que os 
alimentos a importar que 
contenham componentes de ori-
gem animal foram:
- Inspecionados de acordo com 
os procedimentos adequados;
- Não estão contaminados;
- Não apresentam qualquer 
doença contagiosa;
- São considerados conformes 
com a regulamentação veteriná-
ria vigente do país de 
importação.
Esse documento é exigido para 
desalfandegamento aduaneiro e 
acesso ao mercado. É emi�do 
pelas autoridades sanitárias com-
petentes do país de exportação, 
neste caso a DGAV. 

Recomenda-se a consulta prévia 
do disposto na Food and Drug 
Administra�on (FDA) a respeito 
dos controlos preven�vos para 
produtos alimentares: 21 CFR 
117.
Terá de ser entregue um docu-
mento que cer�fique que a 
instalação envolvida no fabrico, 
processamento, embalagem ou 
armazenamento de alimentos 
para consumo humano ou ani-
mal nos Estados Unidos está 
registada na Food and Drug 
Administra�on (FDA).

Embalagem
No que diz respeito à embalagem 
das Refeições prontas, o mercado 
dos EUA aceita todas as 
tradicionais opções: 
- Caixas em cartão; Latas; Frascos; 
Embalagem em alumínio; Emba-
lagem stand-up. 
Para as sobremesas:
- Caixas de pré-preparados; Do-
ses individuais prontas em 
embalagem plás�ca e/ou pet; 
Embalagem stand-up.

Rotulagem
Consoante as embalagens, os 
procedimentos na origem devem 
obedecer às normas internacio-
nais estabelecidas e validadas 
pelas autoridades locais, devida-
mente auditadas também pela 
FDA. No que respeita às e�que-
tas dos alimentos processados e 
prontos a consumir, devem listar:
- Nome e morada do fabricante, 
embalador ou distribuidor, "fabri-
cado para" ou "distribuído por"; 
País de origem; Lote; Data de 
fabrico e/ou validade.
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Os produtos vegetais frescos 
autorizados a serem 
exportados de Portugal para os 
EUA são: o alho, ananãs, mo-
rango, tomate (fruta verde 
apenas, sem videiras, caules e 
cálices), inhame, feijão, fava, 
beterraba, couve, grão-de-bico, 
cebola selvagem, pepino, fun-
cho, uva, lima, melão, ervilha e 
acelga. 

Dada a extensão da documen-
tação, recomenda-se a consulta 
prévia do disposto na FDA a 
respeito dos controlos preven-
�vos para produtos alimenta-
res: 
• 21 CFR 117  - Controlos pre-
ven�vos.
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Embalagem
No mercado dos EUA 
encontram-se as soluções simi-
lares às encontradas nos mer-
cados português e europeu, 
bem como nas mesmas dimen-
sões e pesos.
 
Rotulagem 
- Nome e morada do fabricante, 
embalador ou distribuidor; 
Quan�dade líquida dos alimen-
tos;Nome comum ou usual; O 
país de origem deve ser indica-
do no próprio produto, no 
recipiente de transporte princi-
pal ou, em alterna�va, em um 
documento de fornecedor que 
o acompanha. O país de origem 
deve ser legível e facilmente 
iden�ficável para o consumidor. 
Para frutas e vegetais, os ter-
mos podem ser usados como 
"Produce of" e "Grown in"; 
Lote; Data de fabrico e/ou 
validade.
Vegetais congelados
- Produtos congelados: deve 
constar a expressão "congela-
do" junto à designação do 
produto; Ingredientes, incluin-
do adi�vos alimentares e colo-
ração e Informação nutricional.

É necessário o documento que 
permite a importação de certos 
vegetais e produtos vegetais 
que se enquadram nas catego-
rias es�puladas no regulamen-
to 21CFR137.105 do Código de 
Regulamentos Federais (CFR). É 
exigido para desalfandegamen-
to. A licença deve ser solicitada 
pelo importador no Departa-
mento de Agricultura, Serviço 
de Inspeção Animal e Fitossani-
tária (APHIS).
Recomenda-se que os importa-
dores entrem em contato com 
o APHIS para determinar as 
condições da sua mercadoria. 
É necessário um documento 
que confirme que os produtos a 
importar foram inspecionados 
de acordo com os procedimen-
tos apropriados, estão livres de 
pragas, de quarentena e pra�-
camente isentos de outras pra-
gas prejudiciais e são considera-
dos conformes às regulamen-
tações fitossanitárias vigentes 
do país importador. 
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