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fruta e produtos de fruta 

fruta fresca 

citrinos 

toranja e similar 

toranja 

natsudaidais 

laranja-natal 

pomelo, cimboa 

oroblancos 

tangelolo 

tangelo (exceto mineolas) 

ugli 

outros híbridos de Citrus paradisi, não 
mencionados noutras posições 

laranjas e similares 

laranjas 

laranjas doces 

laranja sanguínea, laranja-de-sangue 

cara-caras 

laranja da Baía 

laranja Dalmau 

laranja D. João 

laranja navelina 

laranja oval 

laranja Valencia Late 

bergamota 

laranja-amarga, laranja-amarga 

chinotas 

laranja trifoliadas 

laranja orangelo 

outros híbridos de Citrus sinensis, não 
especificados noutras posições 

limões e similares 

limões 

mãos-de-buda 

cidras 

limas e similares 

limas 

limas-da-pérsia 

combavas 

mosambis 

limões-tahiti 

tangerina e similar 

tangerina 

tangerinas willking 

tangerinas encoras 

tangerinas fortunas 

tangerinas satsumas 

tangerinas de Setúbal 

calamondins 

clementinas 

tangerina "Cleopatra" 

mineolas 

satsumas 

tangerinas 

tangors 

tangerina mediterrânica 

ponkan 

outros híbridos de citrinos reticulata, não 
mencionados noutras posições 

outros citrinos 

outros citrinos variados 

frutos de pomóideas 

maças e similares 

maças 

maças-bravas 

maçã Akane 

maçã Idared 

maçã gloster 

maçã golden 

maçã granny smith 

maçã jonagold 

maçã jersey mac 

maçã red delicious 

maçã reineta 

maçã morgenduf 

maçã red chief 

maçã ozarkgold 

maçã oregon 

maçã rome beauty 

maçã royal gala 

maçã welspur 

maçã starking maçã stayman 

tejocotes 

peras e similar 

peras 

peras-nashi 

peras silvestres 

peras "Ya" 

peras B. Hardy (francesa) 

pera general l'eclerc 

peras comice 

peras D. Joaquina 

peras Lawson 
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peras Luísa Bonne 

peras morettini 

peras Clap's Favourite/ Vitória 

peras passe crassane 

peras packams 

pera rocha 

pera william's 

marmelos e similar 

marmelos 

marmelos-chineses 

marmelos-japoneses 

nêsperas e similar 

nêspera 

nêsperas-do-japão e similar 

nêspera-do-japão 

outras pomóideas 

frutos de prunóideas 

damasco e similar 

damasco 

damascos-japoneses 

nectacots 

cerejas e similar 

cerejas (doces) 

cerejas-pretas 

capulins 

cerejas Bigarreau 

cerejas lisboetas 

cereja-nanking 

ginja 

ginja escura 

ginja clara 

pêssegos e similar 

pêssego 

pêssegos J.H.Halle 

pêssego maracotão 

pêssegos robidoux 

pêssegos paraguayos 

nectarinas (pêssego careca) 

outros híbridos de Persica vulgaris ou Prunus 
persica, não mencionados  noutras posições 

ameixa e similar 

ameixa 

frutos de prunus americana 

frutos de prunus maritima 

abrunhos-de-jardim 

ameixas presidente 

jujubas 

quetches 

rainha Claúdia (caranguejeira) 

ameixas gold japan 

frutos de prunus subcoradata 

mirabelas 

plumcots 

Prunus Nadia® 

abrunhos 

outros frutos de prunóideas 

outros frutos de prunóideas 

bagas e frutos pequenos 

uvas e frutos similares 

uvas de mesa e similar 

uva de mesa 

mini quivis 

bagas de Schisandra chinenesis 

uvas Afonso Lavalle 

uvas aledo 

uvas barlinka 

uvas Bem Hannah 

uvas cardinal 

uvas dominga 

uvas Itália 

uvas Dauphine 

uvas D. Maria 

uvas Moscatel 

uvas red glob 

uvas Napoleão 

uvas ohanes 

uvas rosaky 

uvas ribier 

uvas para vinho e similar 

uva para vinho 

uvas amur 

uvas muscadíneas 

morangos e similar 

morango 

morangos Fragaria moschata 

morango silvestre 

frutos de tutor 

amoras silvestres e similar 

amora silvestre 

bagas de Rubus caesius e similar 

bagas de Rubus caesius 

bagas de Rubus x loganobaccus × Rubus 
fruticosusubus x loganobaccus × Rubus fruticosus 

amoras-framboesas 
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bagas de Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus 
var. young 

bagas de Rubus spectabilis 

bagas de Rubus sec. Rubus x Rubus idaeus 

bagas de Rubus parviflorus 

bagas de Rubus ursinus var. young 

outras espécies e híbridos do género Rubus, não 
mencionados  noutras posições 

framboesas (vermelhas e amarelas) e similar 

framboesa (vermelha e amarela) 

framboesas-do-Árctico 

framboesas-pretas 

bagas de Rubus coreanus 

bagas de Rubus crataegifolius 

framboesa-de-néctar 

baga-avinhada 

outros frutos de tutor 

mirtilo e similar 

mirtilo 

duke 

spartan 

bluejay 

bluecrop 

arónias (pretas, roxas e vermelhas) 

arónias (vermelhas) 

arónias (pretas) 

arónias (roxas) 

uva-de-urso 

mirtilo eurasiano/ uva-do-monte 

mirtilo eurasiano/ uva-do-monte 

mirtilos bog 

uva do monte 

erva-espim 

bagas de Ribes aureum 

bagas de Lonicera coerulea 

mirtilo-vermelho 

bagas de Ribes × nidigrolaria 

bagas de Amelanchier lamarckii 

murta-comum 

airela vermelha e similar 

camarinha-negra 

airela vermelha 

frutos de «Salal» 

frutos de espinheiro-alvar 

frutos de Amelanchier ovalis 

frutos de Ugni molinae 

frutos de Ribes divaricatum 

outras espécies e híbridos de géneros Ribes e 
Vaccinium, não mencionados  noutras posições 

airelas e similar 

airela 

amora-branca-silvestre 

camarinha 

camarinha púrpura 

camarinha-negra (tetraploid) 

camarinha-negra comum 

camarinha vermelha 

bagas de Kunzea pomifera 

trevos-de-inverno 

oxicocos 

groselhas (pretas, vermelhas e brancas) e similar 

groselhas (pretas, vermelhas e brancas) 

groselhas vermelhas 

groselhas pretas 

groselhas espinhosas (verdes, vermelhas e 
amarelas) e similar 

groselhas espinhosas (verdes, vermelhas e 
amarelas) 

bagas de roseira-brava e similar 

bagas de roseira-brava 

rosa canina 

rosa canela 

rosa japonesa 

amoras (preta e branca) e similar 

amora (preta e branca)  

amora branca 

amora preta 

azarola e similar 

azarola 

bagas de sabugueiro-preto e similar 

bagas de sabugueiro-preto 

bagas de Shepherdia argentea 

bagas de Maclura tricuspidata 

bagas de sabugueiro-anão 

bagas de rosa-de-gueldres 

bagas de pilreteiro 

bagas de espinheiro-alvar 

frutos de «Falsa» 

bagas de Syzygium luehmannii 

bagas de tramazeira 

bagas de Amelanchier alnifolia 

bagas de oleastro 

frutos de sorveira 

bagas de sorveira 
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bagas de Morella rubra 

outras bagas e frutos pequenos  não listados 

frutos diversos (genérico) 

frutos diversos com pele comestível 

tâmaras e similar 

tâmaras 

bagas de açaí 

frutos de tucumã 

frutos de palmeira-dum 

figos e similar 

figo 

frutos de canarium tramdenum 

frutos de canarium album 

tâmaras-do-deserto 

cunquatos e similar 

cunquatos 

cunquate-marumi 

cunquates-nagami/kinkans 

"limequats" 

outras espécies do género Fortunella, não 
mencionadas  noutras posições 

carambolas e similar 

carambola 

cajá-manga 

groselhas-da-índia/amlas 

babacos 

bilimbi, limão-de-caiena 

maçãs de caju 

jujuba indiana 

jabuticaba, guapuru 

jambo-vermelho 

frutos de Spondias pinnata 

frutos de Bouea macrophylla 

ameixas-de-natal 

noni 

jambos-rosa 

seriguelas 

santol 

dióspiro/ caquis e similar 

dióspiro 

dióspiro chinês 

dióspiro maçã 

jamelões e similar 

jamelão, jambolão 

acerolas 

medronhos 

camu-camus 

carandas 

frutos do guajuru 

frutos da grumixama 

cajá 

frutos de Syzygium samarangense 

groselhas «Otaheite» 

uvas-da-praia 

pitangas 

frutos de Syzygium cordatum 

frutos de Syzygium guineense 

longanas 

outros frutos diversos com pele comestível 

frutos diversos com pele não comestível 

frutos diversos com pele não comestível, 
pequenos  

quivis e similar 

quivis (verdes, vermelhos, amarelos) 

quivis 

quivis dourado 

líchias e similar 

líchias 

longanas 

frutos do canhoeiro/da marula 

«salaks» 

lima-espanhola 

maracujá e similar 

maracujá 

maracujás-banana 

maracujá-assu 

granadilhas 

frutos de costela-de-adão 

maracujá-doce 

figos-de-cato, figos-da-índia e similar 

figos-da-índia 

pitaias, frutas-do-dragão 

pitaias-vermelhas 

frutos do saguaro 

cainitos e similar 

cainitos 

caquis americanos e similar 

caqui americano 

sapotas pretas 

sapotas verdes 

sapotas brancas 

sapotas amarelas 

outros frutos diversos com pele não comestível, 
pequenos 
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frutos diversos com pele não comestível, grandes 

abacates e similar 

abacate 

abacates para a produção de óleo 

bananas e similar 

banana cavendish, banana anã 

banana-prata 

banana-maçã 

banana-da-terra 

bananas-nanicas/bananas-ouro 

banana da Madeira 

banana das Canárias 

bananas-pão, plátanos 

musa acuminata 

musa balbisiana 

musa paradisiaca 

mangas e similar 

manga 

papaias e similar 

papaia 

«akees» 

feijoas 

«langsats» 

mangostões 

lulos 

«paw paws» 

tamarilhos 

romãs e similar 

romãs 

anonas e similar 

anona 

maçãs-de-elefante 

ilamas 

sapotas «Mammey» 

Jenipapos 

lechias douradas/«kapoulassans» 

rambutans 

sapotis, nêspera da América 

graviola, fruta-pinha 

coração-de-boi 

goiabas e similar 

goiaba 

araçás-do-campo 

araçás 

goiabas-cás-da-costa-rica 

frutos do cambuí 

goiabas-do-pará 

ananases e similar 

abacaxi, ananás 

ananás dos Açores 

fruta-pão e similar 

fruta-pão 

jacas 

outras espécies do género Artocarpus, não 
mencionados  noutras posições 

duriangos e similar 

duriango 

corações-da-índia e similar 

corações-da-índia 

outros frutos diversos com pele não comestível, 
grandes 

abricó-do-pará maçã 

fruto baobá 

vegetais e produtos vegetais 

frutos de hortícolas 

melões 

melões e similar 

melões 

melancias e similar 

melancia 

legumes, nozes, sementes e especiarias 

nozes, sementes e frutos de oleaginosas 

castanha e similar 

castanha 

cocos e similar 

coco 

nozes em casca 

pinhas 

sumos e néctares de frutas e vegetais 

néctares e sumos de fruta 

sumos de fruta (100% originais) 

sumo de mistura de frutos 

sumo de mistura de frutos 

sumo, maçã-uva 

sumo, maçã-cereja 

sumo, laranja-toranja 

sumo, pêssego-alperce 

sumo, morango-cereja 

sumo, tangerina-banana 

sumo, damasco-laranja 

sumo, laranja-pêssego 

sumo, frutos de baga-uva 

sumo de maçã 

sumo de laranja 
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sumo de oxicoco 

sumo de damasco 

sumo de toranja 

sumo de ananás 

outros sumos de fruta 

sumo de groselha-preta 

sumo de cássis, groselha negra 

sumo de amora 

sumo de citrinos 

sumo de baga de sabugueiro 

sumo de uva 

sumo de goiaba 

sumo de limão 

sumo de lima 

sumo de manga 

sumo de pêssego careca, nectarina 

sumo de maracujá 

sumo de pêssego 

sumo de pera 

sumo de romã 

sumo de ameixa 

sumo de groselha-vermelha 

néctares de fruta (min. 25-50% fruta, como 
definido na legislação da EU) 

néctar de alperce 

néctar de maçã 

néctar de outros frutos 

néctar de banana 

néctar de laranja 

néctar de pêssego 

néctar de pera 

néctar de ananás 

néctar de frutas 

néctar de manga 

fruta desidratada 

 


