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Técnicas para a escrita  e Best Practices  para a comunicação de conceitos de 

composição e sustentabilidade em rótulos de produtos cosméticos 

(Eco, vegano, orgânico, natural, blue, green ...)
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A comunicação das características e qualidades de um produto cosmético ao consumidor é 

uma prática essencial para as empresas do ramo cosmético. 

Esta deve ser feita de forma responsável e devidamente sustentada, de acordo com o 

estipulado na regulamentação em vigor, bem como seguindo um conjunto de boas práticas.

A responsabilidade ecológica preocupa cada vez mais as empresas e os consumidores. 

Assim, muitas empresas da área cosmética têm pautado pela produção de produtos 

cosméticos mais "amigos do ambiente". É importante que essas características sejam 

comunicadas eficazmente aos consumidores.

Apresentamos-lhe uma formação completa e dinâmica, que visa capacitar para a escrita de 

material técnico e comercial de produtos cosméticos, nomeadamente rotulagem e material 

promocional, não esquecendo as nuances atuais relacionadas à sustentabilidade ambiental.

OBJETIVOS DA FORMAÇAO
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PROGRAMA

Com vista a capacitar para a escrita de material técnico e 

promocional que contém alegações, irá realizar-se:

• Enquadramento regulamentar no que diz respeito à utilização e 

sustentação de alegações em produtos cosméticos.

• Apresentação compreensiva dos mecanismos de sustentação 

de alegações.

• Técnicas de escrita de alegações em rotulagem e materiais 

promocionais de produtos cosméticos.

• Abordagem às novas alegações associadas à sustentabilidade 

ambiental (eco, vegano, orgânico, natural, blue, green, ...)
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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 14.00 h. 

O evento terá início às 14.15 h, terminando aproximadamente às 18.15 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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