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Reg (EU) nº 1308/2013, de 22/10
Estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas (Apêndice II
-Matérias gordas para barrar).
Decreto-Lei n.º 13/2006
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 106/2005, de 29 de Junho, que fixa as
características a que devem obedecer as gorduras e óleos vegetais destinados à
alimentação humana e as condições a observar na sua obtenção ou tratamento, bem
como as regras da sua comercialização.
Decreto-Lei n.º 106/2005
Fixa as características a que devem obedecer as gorduras e os óleos vegetais
destinados à alimentação humana e as condições a observar na sua obtenção ou
tratamento, bem como as regras da sua comercialização, e revoga a Portaria n.º
928/98, de 23 de Outubro.
Portaria nº 1548/2002, de 26/12
Altera e republica a Portaria nº 947/98, de 3 de Novembro que fixa as características a
que devem obedecer a margarina e outras emulsões gordas de gorduras e óleos
vegetais e ou animais não lácteas, destinadas à alimentação humana e as condições a
observar na sua obtenção ou tratamento, bem como as diversas regras sobre a sua
comercialização.
Decreto-Lei nº 32/94, de 5/02
Estabelece o regime relativo à obtenção, utilização e comercialização das gorduras e
óleos comestíveis.
Portaria nº 1135/95, de 15 de Setembro
Estabelece regras a observar na utilização das gorduras e óleos na preparação e
fabrico de géneros alimentícios fritos. Revoga a Portaria n.º 154/95, de 21 de
Fevereiro.
Decreto-Lei nº 240/94, de 22 de Setembro
Estabelece normas de qualidade e condições de utilização das gorduras e óleos
comestíveis na preparação e fabrico de géneros alimentícios fritos.

Ver ainda:





Circular n.º 13/2015 DGAV (26 maio 2015) – Utilização de Óleo de Amendoim
proveniente da Argentina.
FEDIOL- Statement Import of Groundnut Oil – Documento da Associação dos
Industriais de Óleos.
Esclarecimento técnico n.01/2020, de 18 fevereiro 2020 – Colocação no mercado
nacional de óleo de coco.
FEDIOL specifications for coconut oil (crude and refined)

