
 

 

Press Release 

 

GS1 Portugal e Instituto Ricardo Jorge assinam memorando 
de entendimento na área da composição de alimentos 

 

Lisboa, 10 de novembro de 2021 – A GS1 Portugal e o Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge (INSA) assinaram, dia 4 de novembro, um Memorando de 

Entendimento com vista à partilha efetiva de informação essencial de produtos 

alimentares e potencial interligação da Base de Dados da Composição de Alimentos 

do INSA/PortFIR com a Plataforma GDSN/Sync PT, que usa os padrões GS1 Portugal.  

Esta parceria permitirá reforçar a disponibilização de informação sobre produtos 

alimentares no mercado português, sobretudo a referente aos dados nutricionais, a 

consumidores, profissionais de saúde, produtores e distribuidores. As Entidades 

manifestaram ainda a intenção de desenvolver e aprofundar a colaboração através 

de outras atividades, como sejam a realização de ações de formação e partilha de 

conhecimentos. 

Além de poder permitir a expansão da Base de Dados da Composição de Alimentos 

e de criar mecanismos de eficiência entre elos da cadeia do produto, o presente 

Memorando permitirá reforçar a capacidade de consulta e monitorização das 

características nutricionais dos alimentos, possibilitando a produção de dados e 

estatísticas, bem como a difusão de informações importantes para a prevenção e 

promoção da saúde da população. 

Coordenado pelo pelo Departamento de Alimentação e Nutrição do INSA, o PortFIR 

– Plataforma Portuguesa de Informação Alimentar (http://portfir.insa.pt/) tem como 

objetivo a implementação de redes nacionais de conhecimento e partilha de dados 

nas áreas da nutrição e segurança alimentar, integrando um portal que inclui bases 

de dados sustentáveis e de qualidade reconhecida sobre Composição de Alimentos 

(engloba a Tabela da Composição de Alimentos), Contaminação de Alimentos e 

Consumos Alimentares. 

A GS1 Portugal é, deste modo, uma parceira estratégica do INSA em atividades 

conducentes ao incremento da disponibilidade de dados da composição de alimentos 

na Plataforma PortFIR e à divulgação da mesma. 

O PortFIR visa ainda ser um espaço de espaço de diálogo, cooperação e partilha de 

recursos e informação com entidades públicas e privadas da área da alimentação, 

nutrição, saúde e segurança alimentar, com o objetivo comum de produzir e gerir 

informação fiável, permitindo atualizar continuamente a Tabela Portuguesa da 

Composição de Alimentos, suportar estudos e decisões com impacto na saúde 

pública, gerir o benefício/risco associados à alimentação e partilhar informação com 

os seus membros/stakeholders e entidades e organismos nacionais e internacionais. 

O Diretor Executivo da GS1 Portugal, João de Castro Guimarães, destacou a 

importância desta iniciativa enquanto “expressão da relevância e dos benefícios de 

uma gestão rigorosa da qualidade de dados e da respetiva interoperabilidade, com 

impacto significativo na visibilidade da cadeia alimentar, sobretudo, na promoção de 

uma alimentação saudável e na gestão adequada de patologias específicas”.  

Fernando de Almeida, Presidente do Conselho Diretivo do INSA, mostrou-se satisfeito 

com a assinatura do memorando, sublinhando que “quem tem informação tem 

poder”, permitindo a plataforma PortFIR “partilhar informação relevante nos 

domínios da alimentação, nutrição, saúde e segurança alimentar”. 

http://portfir.insa.pt/


 

 

 

 

 
Sobre a GS1 Portugal 
A GS1 Portugal – Codipor é a organização responsável pela introdução do código de barras em Portugal 
há mais de 30 anos. É uma Associação de direito privado, sem fins lucrativos, neutra e multissetorial, 
declarada entidade de utilidade pública. Cerca de 9000 empresas aderiram e acreditam no Sistema de 
Normas GS1 para transformar a maneira como trabalhamos e vivemos. Somos uma das 115 organizações-
membro da GS1 e a entidade autorizada para gerir o Sistema GS1 de Standards Globais em Portugal.  
Informações adicionais em http://www.gs1pt.org 
 
 
Sobre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Instituto Ricardo Jorge) é um organismo público 
integrado na administração indireta do Estado, sob a tutela do Ministério da Saúde, dotado de autonomia 
científica, técnica, administrativa, financeira e património próprio. 
Fundado em 1899 pelo médico e humanista Ricardo Jorge (Porto, 1858 – Lisboa, 1939), como braço 
laboratorial do sistema de saúde português, o Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla missão como 
laboratório do Estado no setor da saúde, laboratório nacional de referência e observatório nacional de 
saúde. Para mais informações: https://www.insa.min-saude.pt/category/institucional/o-instituto/  
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