
 
 

 
Compromisso da Unicer sobre 

Publicidade e Marketing dirigidos a crianças 
 
 
A Unicer Bebidas SA está empenhada na expansão e reforço do processo de auto-
regulação da comunicação comercial através da assinatura dos “Compromissos da 
indústria alimentar sobre Alimentação, Actividade Física e Saúde” adoptados pela FIPA 
e pela APAN bem como da adesão ao Código de Conduta do ICAP. 
 
Adicionalmente a Unicer Bebidas SA assume agora o compromisso de a partir de 5 de 
Novembro de 2010, implementar as seguintes medidas: 
 
Publicidade para crianças nos media – TV, Imprensa e Internet 
 
Em Portugal, os níveis de obesidade e em particular a infantil, são causa de grande 
preocupação. Apesar de não estar comprovada a relação directa entre publicidade e 
dieta infantil, a Unicer Bebidas SA admite que é recomendável evitar publicidade 
directamente dirigida a crianças quando estas se encontram mais expostas a 
comunicação comercial sem a supervisão parental.  
 
Assim, a Unicer Bebidas SA: 
 

• Abstém-se de publicitar os seus produtos e marcas a através da TV, imprensa e 
Internet a audiências de media compostas maioritariamente por crianças 
menores de 12 anos, exceptuando-se:  

o Produtos que preencham critérios nutricionais que tenham por base 
evidências cientificas aceites e/ou recomendações nutricionais, nacionais 
ou internacionais, aplicáveis. 

o Campanhas de marca que visem a promoção do desporto e da actividade 
física, sem que seja feita referência a produtos específicos. 

 
Comunicação nas Escolas 
 
Os patrocínios a actividades educativas são frequentemente essenciais para a sua 
viabilização, tais como o desenvolvimento desportivo nas escolas. Contudo, tais 
actividades só deverão ocorrer através do acordo expresso das autoridades escolares. 



 
 
Posto isto, a Unicer Bebidas SA: 
 

• Abstém-se de efectuar comunicação comercial dos seus produtos e marcas em 
escolas do primeiro ciclo, excepto quando especificamente solicitada ou 
acordada com as autoridades da escola e se destinar a fins educativos. 
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