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Publicidade a iogurtes, cereais e chocolates vai ser quase
extinta

A lei relativa à publicidade alimentar dirigida a menores de 16 anos está já em vigor, com a publicação, em

julho, da lista de alimentos sujeitos a restrições, por incluírem excesso de calorias, açúcar, sal, ácidos gordos
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saturados ou gorduras trans.

Através dos chamados per�s nutricionais, a Direção-Geral da Saúde de�niu os valores de nutrientes a partir

dos quais a publicidade é proibida em locais e suportes destinados a crianças e jovens até aos 16 anos. É o

caso das escolas (pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos e secundário), dos parques infantis e dos 100 metros que

rodeiam ambos os locais, excetuando os reclames a�xados em estabelecimentos comerciais.

Também não serão permitidos anúncios na televisão e na rádio durante os programas infantis e nos que

tenham, pelo menos, 25% de audiência até aos 16 anos. A proibição abrange os 30 minutos anteriores e

posteriores aos ditos conteúdos, explica a Associação de Defesa do Consumidor (DECO).

Os anúncios são ainda proibidos no cinema com exibições para esta faixa etária e nas páginas da Internet

com o mesmo �m. A Direção-Geral do Consumidor é a entidade responsável pela �scalização e pelo

encaminhamento das queixas relativas ao incumprimento da lei.

Os nutrientes considerados, e respetiva quantidade, variam consoante a categoria de alimentos. Para a

construção dos per�s nutricionais, a Direção-Geral da Saúde teve em conta as recomendações da

Organização Mundial da Saúde, a legislação europeia e as características dos produtos à venda em Portugal.

Foram de�nidos per�s para 20 categorias de alimentos, ou seja, os nutrientes a considerar por grupo de

produtos e, para cada nutriente, a quantidade a partir da qual está interdita a publicidade. Basta que um dos

limites seja ultrapassado para que os anúncios sejam interditos.

0
SHARES

TAMBÉM PODE GOSTAR

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

 Share Tweet

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id=228757431391547&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D46%23cb%3Df3061db97b4dd1c%26domain%3Dgrandeconsumo.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fgrandeconsumo.com%252Ff670367271525%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=662&height=100&href=https%3A%2F%2Fgrandeconsumo.com%2Fpublicidade-a-iogurtes-cereais-e-chocolates-vai-ser-quase-extinta%2F&locale=en_US&mobile=true&numposts=4&order_by=time&sdk=joey&version=v2.10
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fgrandeconsumo.com%2Fpublicidade-a-iogurtes-cereais-e-chocolates-vai-ser-quase-extinta%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Publicidade%20a%20iogurtes%2C%20cereais%20e%20chocolates%20vai%20ser%20quase%20extinta&url=https://grandeconsumo.com/publicidade-a-iogurtes-cereais-e-chocolates-vai-ser-quase-extinta/
https://grandeconsumo.com/comercio-industria-alimentar-e-automovel-representam-um-terco-da-publicidade/


COMÉRCIO, INDÚSTRIA ALIMENTAR E AUTOMÓVEL REPRESENTAM UM TERÇO DA PUBLICIDADE

QUAL A MARCA MAIS RECORDADA NA PUBLICIDADE?

https://grandeconsumo.com/comercio-industria-alimentar-e-automovel-representam-um-terco-da-publicidade/
https://grandeconsumo.com/qual-a-marca-mais-recordada-na-publicidade/
https://grandeconsumo.com/126778-2/
https://grandeconsumo.com/comercio-industria-alimentar-e-automovel-representam-um-terco-da-publicidade/
https://grandeconsumo.com/qual-a-marca-mais-recordada-na-publicidade/


MAKRO PORTUGAL ESTABELECE PARCERIA COM COOLTRA MOTOS

GRUPO EBRO CRESCE 22,5%

https://grandeconsumo.com/126778-2/
https://grandeconsumo.com/grupo-ebro-cresce-225/
https://grandeconsumo.com/receitas-da-starbucks-caem-5/
https://grandeconsumo.com/126778-2/
https://grandeconsumo.com/grupo-ebro-cresce-225/


MAIS DE: ALIMENTAR

RECEITAS DA STARBUCKS CAEM 5%
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