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• Uma revisão/atualização das responsabilidades da pessoa responsável

• Aspetos práticos na realização de um PRODUCT INFORMATION FILE e 

Avaliação de Segurança

&



Apresentamos-lhe uma formação completa e avançada, para atualização e aprofundamento de 

conhecimento e competências no que diz respeito à regulamentação de Produtos Cosméticos e às 

responsabilidades da pessoa responsável, com vista à melhoria da sua prática profissional com 

garantia de cumprimento de todos os requisitos legais associados.

Trata-se de uma formação valiosa para qualquer parte interessada na área da cosmética, onde 

pretendemos que:

- Aumente o seu entendimento do REGULAMENTO (CE) N.o 1223/2009 DO PARLAMENTO EUROPEU 

E DO CONSELHO de 30 de Novembro de 2009 relativo aos produtos cosméticos e outra legislação 

aplicável.

- Conheça as responsabilidades associadas à pessoa responsável do produto cosmético, de modo 

a fazer garantir o disposto na lei.

- Aumente o seu conhecimento da estrutura e conteúdo do Product Information File (PIF) e 

Relatório de Segurança do Produto Cosmético (CPSR), bem como da documentação necessária à 

sua elaboração. 

OBJETIVOS DA FORMAÇAO
~
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PROGRAMA

Quando um produto cosmético é colocado no mercado, a pessoa 

responsável deve garantir o cumprimento das obrigações 

aplicáveis previstas no REGULAMENTO (CE) N.o 1223/2009 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de Novembro de 

2009 relativo aos produtos cosméticos.

Neste sentido, irá realizar-se:

• Enquadramento regulamentar dos produtos cosméticos

• Revisão compreensiva das responsabilidades da pessoa 

responsável.

• Estrutura e conteúdo do Product Information File (PIF) e do 

Relatório de Segurança do Produto Cosmético.
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A SUA FORMADORA

Dra Yogeeta Rocha

Regulatory Affairs 

Specialist
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LOCAL

Hotel Novotel Lisboa . Avenida José Malhoa, 1

HORÁRIO

Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h. 

O evento terá início às 9.30 h, terminando aproximadamente às 13.00 h. 

PREÇO 

399 € + iva

O valor da inscrição inclui a documentação on-line e café

PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA APREFAR 

Os associados beneficiam de um desconto de 15 % em relação ao valor normal da inscrição

912 570 003 formiventos.com geral@formiventos.com
Chamada para a rede móvel nacional
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