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“Formação muito útil com partilha de conhecimentos na área
Aconselho vivamente !
PROWDER LABS

Autorização, publicidade e comercialização de

SUPLEMENTOS ALIMENTARES
A sua formadora
Dra Helena Vieira
Directora Técnica e de Assuntos
Regulamentares
APARD

912 570 003

formiventos.com

info@formiventos.com

OBJETIVOS
Esta formação tem como objetivo primordial oferecer uma visão global , atual e prática
dos conhecimentos imprescindíveis para fabricar,introduzir e manter-se no Mercado de
Suplementos Alimentares

“ Curso que cobre a
maioria das situações e
dúvidas sobre os
suplementos alimentares .
Duração suficiente e
tópicos cruciais para o
sucesso na área dos
suplementos.
LABORATÓRIOS AZEVEDOS

912 570 003

➢ Como superar a avaliação das autoridades para participar no mercado quer seja
fabricante, embalador,importador ou distribuidor
➢ Como desenvolver suplementos alimentares inovadores aptos para serem aprovados
➢ A sua Checklist para que a Rotulagem e as atividades promocionais dos seus SA
sejam compatíveis com as exigências das Autoridades
Conduzido pela experiente profissional Dra Helena Vieira, Directora Técnica e de
Assuntos Regulamentares da APARD ,esta 5ª edição do master course está desenhada
para fornecer ao profissional toda a informação pertinente e necessária para voltar ao
seu posto de trabalho com conhecimento prático e utilizável imediatamente
Esperamos ter o prazer de contar com a sua presença
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PROGRAMA
ENQUADRAMENTO NORMATIVO NACIONAL E
COMUNITÁRIO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE
SUPLEMENTOS ALIMENTARES

PRODUTOS FRONTEIRA

• Quais as exigências da autoridade competente para o
cumprimento da legislação em vigor

QUAIS SÃO OS PROCEDIMENTOS PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE SUPLEMENTOS
ALIMENTARES.

• O correto enquadramento de um produto borderline
• Diferenças entre o conceito de Suplemento Alimentar e o
conceito de medicamento
• As dificuldades dos operadores económicos
• Exemplos práticos

PONTOS-CHAVE PARA A ELABORAÇÃO E OBTENÇÃO DE
CLAIMS

Uma visão das obrigações dos fabricantes, embaladores,
importadores e distribuidores

NOVO PROCEDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO
- Como proceder à notificação
- Quem pode efectuar a notificação
- Documentação necessária
- Prazos e comercialização dos produtos

• Enquadramento Legislativo Aplicável
• Princípios fundamentais das alegações de saúde
• Tipos de alegações de saúde
•
Alegações funcionais
•
Redução do risco de doença
•
Alegações destinadas a crianças
• Que condições cumprir para o uso de declarações nutricionais
e propriedades saudáveis na publicidade e rotulagem de
suplementos alimentares

PRINCIPAIS DIFICULDADES NO PROCEDIMENTO DE
NOTIFICAÇÃO
“Um momento de partilha e apredizagem único !

A repetir !. Muito interessante e de extrema
utilidade para o dia-a-dia .Recomendo a todos A.
MENARINI PORTUGAL-FARMACÊUTICA .
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“Gostei muito dos temas abordados , foi uma formação muito interativa e que valem a
pena. A formadora Helena é uma profissional muito competente e excelente formadora.
Conseguiu esclarecer as dúvidas que tinhamos . PROWDER LABS

Autorização, publicidade e comercialização de

SUPLEMENTOS ALIMENTARES
LOCAL

Hotel Novotel Lisboa .Avenida José Malhoa, 1

HORÁRIO

Os assistentes serão recebidos às 9.00 h. O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.00 h.

PREÇO
699 € + iva

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

PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA APARD

Os associados da APARD beneficiam de um PREÇO ESPECIAL : 499 € +IVA

PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA APREFAR e ADIFA

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