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DETALHES DE CODIFICAÇÃO DPT1 

Informações Comerciais 
 
 
As obrigações de codificação de produto determinadas pela Diretiva sobre os Produtos de Tabaco (DPT) aplicam-se a 
produtos de tabaco colocados no mercado da UE e a produtos de tabaco produzidos na UE, incluindo os que são exportados 
para fora da UE.  
 
Este documento tem por objetivo explicar aos intervenientes comerciais envolvidos na codificação de produto adotada pelos 
membros DCTA2 no quadro da DPT em termos de estrutura de código e suporte de dados para níveis de embalagem comum. 
Isto permite entender que código têm de “ler” e registar, e ainda que tipos de controlos podem integrar no seu sistema local 
de localização. 
 
 

 

1. Identificador Único de Nível Unitário (IU) (maço, bolsa, lata, sacos, etc.) 
  

 
Estrutura de Código:  
A estrutura de código é imposta pelos Atos de Execução (AE)3 e é gerado pelos Emissores ID indicados no seu respetivo 
país (país fabricante de modo padrão ou país de destino por exceção. 
 
Note que a estrutura do identificador único de nível de unidade (IU) descrita abaixo baseia-se nas normas fornecidas nos AE  
 

Referência 
de artigo 

AE 
Elemento de Dados 

Comprimento 
[Núm. De 

caracteres] 
Exemplo Comentário 

8.1 a ID de ID de Emitente 3 “RIT” Portador de dados e legível por ser humano 

8.1 b Número de série Variável “qW135tr8b” Suporte de dados e legível por ser humano 

8.1 c Código de Produto (info 
empresarial) 

Variável “x52Ab7” Apenas suporte de dados 

8.1 d Carimbo Temporal4 8 “19052111” Apenas suporte de dados 

 
 
Exemplo de Código: 

 Suporte de Dados:  “RITqW135tr8bx52Ab719052111” 

 Legível por Ser Humano:  “RITqW135tr8b” 
 
 
Aspeto e Posição do Código: 
O suporte de dados é o Dotcode ou uma matriz de dados 2D, posicionado no fundo do maço de cigarros (ver ilustração 
abaixo) e em posições variáveis para Outros Produtos de Tabaco (OPT) como por exemplo, bolsas, latas, sacos, etc. 
 
 

 
 

                                                           
1  Diretiva 2014/40/UE ou Diretiva de Produtos de Tabaco (DPT). 
2  DCTA refere-se à Associação de Localização e Codificação Digital. Os membros da DCTA (www.dcta-global.com) são: British 

American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco International (JTI) e a Philip Morris International (PMI). 
3  Em particular, o Regulamento de Execução (UE) 2018/574 da Comissão sobre normas técnicas para o estabelecimento e a operação 

de um sistema de rastreabilidade para produtos de tabaco. 
4  O AE permite que o carimbo de tempo seja Legível por Humanos, apesar de que cada mensagem o exige dentro da mensagem de 

identificador único a ser transmitido upIU(L).  Os fabricantes DCTA irão, assim, incluí-lo no código de leitura da máquina para evitar 
complexidade extra a nível comercial. 
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Exemplos: 
 

 
 
Capacidade de Processamento de Código: 
O IU de Nível Unitário contém dados específicos do negócio (como por exemplo, detalhes de produto e de fabrico) que são 
incorporados pelo Emitente de ID que gerou o código de forma comprimida (3º elemento de dados do código). 
 
Os intervenientes comerciais que desejem identificar o produto em cada leitura IU de Nível Unitário deverão conseguir integrar 
na lógica do seu sistema de leitura, o algoritmo de descodificação específico do Emitente de ID, com base no conjunto de 
“ficheiros simples offline” (offline flat files) fornecido pelos Emissores ID, de acordo com o AE, Artigo 20.º. 
 
Os intervenientes comerciais que não queiram implementar esta lógica conseguem ainda realizar uma leitura dupla, com 
base numa leitura inicial do EAN/GTIN-8/13 existente (disponível em cada unidade selável em formato de código de barras 
linear) para identificar o produto e depois o IU de Nível Unitário, que exige registo e transmissão. 
 
 
 

 

2. IU de Nível Agregado (Exterior, Volume, Maço)  
  

 
Estrutura de Código:  
Os fabricantes membros da DCTA irão gerar o IU de Nível Agregado em conformidade com a ISO 15495-4 que será aplicada 
em cada unidade exterior, em conformidade com os formatos legíveis por ser humano e pelo suporte de dados. 
 
A estrutura de código é GS1-SGTIN (Série GINT), incluindo caracteres especiais ((i.e. <FNC1>) e Identificadores de Aplicação 
(AI) conforme indicado pela norma e complementado com elementos de dados em conformidade com a GS1 em função da 
conveniência do fabricante. 
 

Elemento de Dados Comprimento 
[Núm. De 

caracteres] 

Exemplo Comentário 

<FNC1> n/a n/a Caractere especial mandatado pela 
GS1 

AI 01 2 “01” AI utilizado como prefixo GTIN 

GTIN-14 14 “04023500715224” GTIN GS1 exterior 
GTIN-14 ou EAN-13 com prefixo de “0” 

AI 21 2 “21” AI utilizado como prefixo SN 

Número de série Variável 
(20 máx) 

“KVVJB497KL07” Número de Série do conjunto de 82 
caracteres da GS1 

<FNC1> n/a n/a Caractere especial mandatado pela 
GS1 se o AI 21 for inferior a 20 
caracteres 

AI 240 3 “240” AI utilizado como prefixo de código de 
produto 

Código de Produto Variável 
(30 Máx) 

“PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12”, etc. 

Código de Produto conforme definido 
pelo fabricante 

Exemplo opcional: 

<FNC1> n/a n/a Caractere especial mandatado pela 
GS1 se os AI estiverem incluídos e 
(240) for inferior a 30 caracteres 
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AI 10 2 “10” AI utilizado como prefixo de lote de 
produção 

Lote de Produção Variável 
(20 Máx) 

“21ABCDEFG” Lote de Produção conforme definido 
pelo fabricante 

 
 
Comprimento do Código por Fabricante: 
 
Estado atual,5 sujeito a alterações no futuro por parte de cada fabricante. 

Elemento de Dados BAT 
 [núm. de caract.] 

ITG 
[núm. de caract.] 

JTI 
[núm. de caract.] 

PMI 
[núm. de caract.] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Número de série 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Código de Produto 8 8 8 11 

 
Opcional: 

AI 10 2 2 2 2 

Lote de Produção Variável Variável Variável 9 

 
Exemplo de Código: 

 Suporte de Dados:  “<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 

 Legível por Humanos:  “(01) 04023500715224 
   (21) KVVJB497KL07 
   (240) PRD45678” 
 
Aspeto e Posição do Código: 
O suporte de dados é uma matriz de dados 2D, posicionado no painel final do exterior, na etiqueta ou diretamente aplicado 
no volume. 
 
O suporte de dados em conformidade com a DPT a ser usado pelos intervenientes comerciais destaca-se pela marcação 
especial “TTT” acima ou ao lado do mesmo, oferecendo a garantia de que o conteúdo de agregação foi registado pelo criador 
de unidade agregada (fabricante ou interveniente comercial anterior).   
 

 
Exemplo: 

 
  

                                                           
5  Conforme decidido em julho de 2018. 
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Capacidade de Processamento de Código: 
O IU de Nível Agregado ao nível exterior é um SGTIN GS1 puro de acordo com a ISO 15495-4 permitindo a qualquer 

interveniente comercial identificar o produto pelo IU lido, utilizando: 

 Ou a parte <GTIN-14> (com o prefixo de AI “01”), 

 Ou a parte <Código de Produto do Fabricante> (com o prefiro AI “240”) fornecendo uma maior granularidade de 

produto,  

 Ou ambas as partes. 

 

Código a ser transmitido: 
Enquanto o formato aceitável de IU de Nível Agregado permite incluir, para além das parte SGTIN obrigatórias “(01)..(21)..”, 
algumas informações precedidas de identificadores de aplicação GS1 adequados (ex: (240).. ou (10)..), não fica claro que 
parte(s) do IU deverão ser transmitidas ao repositório previsto pela DPT (código completo como lido ou apenas (01)...(21)...).  
 
Assim, recomenda-se que o sistema de localização local se baseie amplamente em regras GS1 aquando da captura e 
armazenamento do IU. 
 
 

 

3. ID Único de Nível Agregado (Caixa Principal)  
 

 
 
Estrutura de Código:  
Os fabricantes membros da DCTA irão gerar o ID Único de Nível Agregado em conformidade com a ISO 15495-4 que será 
aplicado em cada unidade exterior, em conformidade com os formatos legíveis por ser humano e pelo suporte de dados. 
 
A estrutura de código é GS1-SGTIN (Série GINT), incluindo caracteres especiais (i.e. <FNC1>) e Identificadores de Aplicação 
(AI) conforme indicado pelos standards e concluído com elementos de dados em conformidade com a GS1 de acordo com a 
conveniência do fabricante. 
 

Elemento de Dados Comprimento 
[caract.] 

Exemplo Comentário 

<FNC1> n/a n/a Caractere especial mandatado pela 
GS1 

AI 01 2 “01” AI utilizado como prefixo GTIN 

GTIN-14 14 “05410706718553” GTIN GS1 Caixa Principal 
GTIN-14 ou EAN-13 com prefixo de 
“0” 

AI 21 2 “21” AI utilizado como prefixo SN 

Número de série Variável 
(20 máx) 

“041703200737144901” Número de Série do conjunto de 82 
caracteres da GS1 

Opcional: exemplo (pode conter caracteres adicionais de acordo com as regras GS1) 

<FNC1> n/a n/a Caractere especial mandatado pela 
GS1 se (21) for inferior a 20 
caracteres 

AI 240 3 “240” AI utilizado como prefixo de código 
de produto 

Código de Produto Variável 
(30 Máx) 

“PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12”, etc. 

Código de Produto conforme 
definido pelo fabricante 

<FNC1> n/a n/a Caractere especial mandatado pela 
GS1 se os AI estiverem incluídos e 
(240) forem inferiores a 30 
caracteres 

AI 10 2 “10” AI utilizado como prefixo de lote de 
produção 

Lote de Produção Variável 
(20 Máx) 

“21ABCDEFG” Lote de Produção conforme definido 
pelo fabricante 
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Comprimento do Código por Fabricante: 
 
Estado atual,6 sujeito a alterações no futuro por parte de cada fabricante. 

Elemento de Dados BAT 
 [núm. de caract.] 

ITG 
[núm. de caract.] 

JTI 
[núm. de caract.] 

PMI 
[núm. de caract.] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Número de série 19 16 7 18 

Opcional: 

AI 240 3 3 3 3 

Código de Produto 8 8 n/a 11 

AI 10 2 2 2 2 

Lote de Produção Variável Variável 8 9 

 
 
Exemplo de Código: 

 Portador de Dados:  “<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 

 Legível por Humanos:  “(01) 05410706718553 
   (21) 041703200737144901 
   (240) PRD45678” 
 
 

Aspeto e Posição do Código: 
O suporte de dados é uma matriz de dados 2D, integrado na etiqueta de caixa existente posicionada em um ou dois lados 
das caixas principais. 
Alguns fabricantes estão a aplicar, para além da matriz de dados 2D, o código equivalente no formato de código de barras 
linear (GTIN-128). 
 
O suporte de dados em conformidade com a DPT a ser utilizado pelos intervenientes comerciais destaca-se pela marcação 
especial “TTT” acima ou ao lado do mesmo, oferecendo a garantia de que o conteúdo de agregação foi registado pelo criador 
de unidade agregada (fabricante ou interveniente comercial anterior).  
 
 

 
Exemplo: 

  
 

Capacidade de Processamento de Código: 
O IU de Nível Agregado ao nível da caixa principal é um SGTIN GS1 puro de acordo com a ISO 15495-4 permitindo a 

qualquer interveniente comercial identificar o produto pelo IU lido, utilizando: 

                                                           
6  Conforme decidido em julho de 2018. 
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 Ou a parte <GTIN-14> (com o prefixo de AI “01”), 

 Ou a parte <Código de Produto do Fabricante> (com o prefiro AI “240”) fornecendo uma maior granularidade de 

produto, se disponível,  

 Ou ambas as partes. 

 

Código a ser transmitido: 
Enquanto o formato aceitável de IU de Nível Agregado permite incluir, para além das parte SGTIN obrigatórias “(01)..(21)..”, 
algumas informações precedidas de identificadores de aplicação GS1 adequados (ex: (240).. ou (10)..), não fica claro que 
parte(s) IU deverão ser transmitidas ao repositório previsto nos termos da DPT (código completo como lido ou apenas 
(01)...(21)...).  
 
Assim, recomenda-se que o sistema de localização local se baseie amplamente em regras GS1 aquando da captura e 
armazenamento do IU. 
 

 

 
4. ID Único de Nível Agregado (Palete, Caixa Misturada, Unidade de 

Logística, etc.)  
  

 

 
Estrutura de Código:  
Os fabricantes membros da DCTA irão gerar o ID Único de Nível Agregado em conformidade com a ISO 15495-1 que será 
aplicado em palete, caixas mistas e/ou quaisquer unidades logísticas no âmbito DPT, totalmente nos formatos de portador 
de dados e legíveis por ser humano. 
 
A estrutura de código é GS1-SSCC (Código de Contentor de Envio de Série), incluindo caracteres especiais ((i.e. <FNC1>) 
e Identificadores de Aplicação (IA) conforme indicado pela norma e concluído com elementos de dados em conformidade 
com a GS1 de acordo com a conveniência do fabricante. 
 

Elemento de Dados Comprimento 
[caract.] 

Exemplo Comentário 

<FNC1> n/a n/a Caractere especial mandatado pela 
GS1 

AI 00 2 “00” AI utilizado como prefixo SSCC 

SSCC 18 “034023500070013765” Palete ou Unidade de Logística GS1 
SSCC 

Opcional: 

AI 10 2 “10” AI utilizado como prefixo de lote de 
produção 

Lote de Produção Variável 
(20 Máx) 

“21ABCDEFG” Lote de Produção conforme definido 
pelo fabricante 

 

Exemplo de Código: 

 Portador de Dados:  “<FNC1>00034023500070013765” 

 Legível por Ser Humano:  “(00) 0 34023500 07001376 5” 

 Código a ser transmitido:   00034023500070013765 
 
 

Aspeto e Posição do Código: 

O suporte de dados é um Código de Barras Linear, integrado na etiqueta existente na palete posicionado num dos lados da 
palete. Para fabricantes que forneçam uma agregação para a totalidade da entrega, o código de barras linear poderá também/ 
ao invés disso estar disponível no documento da Nota de Entrega física. Como alternativa, alguns fabricantes poderão, 
adicionalmente, fornecer acesso eletrónico a listagens de conteúdos. 
 
Poderá, alternativamente, ser uma matriz de dados 2D para caixas mistas ou unidades logísticas mais pequenas. 
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O suporte de dados em conformidade com a DPT a ser utilizado pelos intervenientes comerciais destaca-se pela marcação 
especial “TTT” acima ou ao lado do mesmo, oferecendo a garantia de que o conteúdo de agregação foi registado pelo criador 
de unidade agregada (fabricante ou interveniente comercial anterior).  
 

 
Note que este nível de agregação (palete, caixa mista, unidade logística) está sujeito a alteração na distribuição. 

Os fabricantes DCTA têm diferentes formas de lidar com a situação, portanto, poderão nem todos garantir a presença de 
“TTT” (confirmativa do registo do conteúdo agregado) que poderá ser delegada para os intervenientes comerciais 

relevantes quando necessário. 
 

O exemplo abaixo ilustra algumas possibilidades, mas cada solução de fabricante DCTA poderá variar. 
 

 
 

 

 

 
 
Exemplo: 

 
 

 


