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Autorização, fabrico e comercialização de

PRODUTOS COSMÉTICOS 

Domine os procedimentos imprescindíveis que garantam a colocação e manutenção dos seus productos no mercado
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Conheça todos os Requisitos e Obrigações para estar em Conformidade

A Formiventos apresenta-lhe um curso específico com o objetivo de efectuar uma revisão exaustiva sobre os procedimentos

utilizados para participar e permanecer no Mercado dos Cosméticos e Higiene Corporal.

Com uma componente prática, serão analisados os aspectos a considerar no que concerne ao quadro normativo, ao controlo da

qualidade e às funções e obrigações das empresas fabricantes e distribuidoras de PCHC.

Este programa está desenhado para fornecer aos profissionais do Mercado de Cosméticos toda a informação pertinente e

necessária para voltar ao seu posto de trabalho com conhecimentos práticos e utilizáveis imediatamente:

• Apresentar a Declaração Responsável e a comunicação das alterações para as atividade de fabrico e importação

• Análisar as Obrigações dos fabricantes, distribuidores e agentes comerciais

• Verificar o cumprimento dos requisitos da ISO 22716 e cumplir as exigências das Boas Práticas de Fabrico 

• Desenhar e  realizar a Avaliação de Segurança e o PIF 

• Interpretar corretamente os requisitos de rotulagem

• Identificar os pontos críticos para garantir a compliance na etiquetagem
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PROGRAMA

geral@formiventos.com

Enquadramento legal e regulamentar

Quais são os procedimentos para a importação e colocação no mercado de PCHC em Portugal 

• Requisitos para importar pchc´s comunitários e extracomunitários

• Documento de conformidade

Declaração responsável do Início da Actividade de Importação de produtos cosméticos

• As obrigações da Pessoa Responsável

• Notificação no portal europeu (CPNP)

• Ficheiro de informação do produto (PIF)

• Avaliação da Segurança

BOAS PRÁTICAS DE FABRICO DE COSMÉTICOS e DOSSIER DE  SEGURANÇA

• Obrigações para a indústria e questões chave na avaliação de segurança

• Controlo, registo e avaliação de segurança de cosméticos

• Inspecção, prova da qualidade e verificação da conformidade

ROTULAGEM, PROMOÇÃO E PUBLICIDADE

• Quais as informações que devem figurar na etiquetagem e embalagem para garantir a compliance

• Diretrices e legislação em matéria de reclamaçoes dos produtos cosméticos

• Requisitos de segurança na etiquetagem

• Como evitar retiradas de produto por utilização inadequada das reclamações

COSMETOVIGILÂNCIA
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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 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h. 

PREÇO

699 € + iva

O valor da inscrição inclui a documentação on-line, almoço , café e estacionamento para os participantes 

PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA APREFAR e DA ADIFA

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

**descontos não acumuláveis


