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A indústria alimentar e das bebidas tem vindo 

a evidenciar toda a sua proatividade na dinamização 

de compromissos de autorregulação com vista

à limitação da publicidade dirigida a crianças;

Estes compromissos têm sido respeitados, reforçados ao 

longo dos anos e registado uma crescente adesão;



Por outro lado, a indústria tem vindo a suportar um vasto 

conjunto de atividades culturais e desportivas com 

elevado impacto nas comunidades, em particular nas 

autarquias, o que se reflete numa possibilidade de acesso 

a estas de milhares de crianças e jovens que de outra 

forma não teriam essa possibilidade.



Relativamente à limitação da publicidade num raio 

de 500 metros de estabelecimentos de ensino básico 

e secundário, entendemos que se trataria de uma 

restrição drástica à atividade económica, porque num 

raio de 500m de estabelecimentos de ensino

(pela sua centralidade):

• está a grande maioria dos pontos de venda;

• estão as zonas urbanas com maior movimentação de 
pessoas, sendo nestas que existem sistemas de 
publicidade exterior (redes de mupis).



Conteúdo e evolução dos compromissos (2009 – 2016)

26 empresas subscritoras

38 empresas subscritoras



Conteúdo e evolução dos compromissos (2009 – 2016)

Abstenção de publicitar géneros alimentícios para audiências médias 

com um mínimo de 50% de crianças menores de 12 anos

Abstenção de publicitar géneros alimentícios para audiências médias 

com um mínimo de 35% de crianças menores de 12 anos



Conteúdo e evolução dos compromissos (2009 – 2016)

Compromissos centrados na televisão, imprensa escrita e Internet

Compromissos foram alargados de forma a envolver 

os websites próprios e os de terceiros



Conteúdo e evolução dos compromissos (2009 – 2016)

Excetuava-se os produtos que preenchessem critérios nutricionais que 

tivessem por base evidências científicas aceites e/ou recomendações 

nutricionais, nacionais ou internacionais, aplicáveis.

Adotaram-se critérios comuns constam do “EU Pledge Nutrition 

Criteria White Paper”, documento alinhado com a Comissão Europeia, 

e introduz critérios harmonizados para 8 categorias de produtos.





Monitorização independente



Vantagens da autorregulação

É também uma forma de regulação (não é ausência de regulação) 

que permite enquadrar e operacionalizar, a curto prazo, os 

objetivos da adoção de medidas de monitorização independente 

e de implementação de mecanismos de provedoria adequados 

a sinalizar e atuar com eficácia junto de situações de incumprimento.



Vantagens da autorregulação

Maior flexibilidade e informalidade a permitir um enquadramento 

mais adequado e atualizado das situações a regular, algum 

gradualismo na adaptação dos consumidores às novas propostas de 

produtos e um acompanhamento mais dinâmico;

.



Vantagens da autorregulação

Maior identificação, adesão e envolvimento das partes interessadas 

em relação aos objetivos a atingir;

Menor burocracia e menores custos para o Estado

.



Vantagens da autorregulação

Tem méritos reconhecidos em relatórios internacionais

• OECD Report 2015, “Self- Regulation – Role and use in supporting 

consumer interests that self-regulation can potentially provide important 

benefits to both industry and consumers”

• 2010 WHO Set of Recommendations on the Marketing of Foods and Non-

alcoholic Beverages to Children, “Industry-led self-regulation, has formally 

been recognised as a means of implementing the policy objective of 

reducing the impact on children of the marketing of foods high in fat, 

sugars and salt”

.
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