
Serviços para a Indústria Alimentar

Serviços de Validação de 
Rotulagem Alimentar 
Apoiamos as empresas de produtos 
alimentares e bebidas

A globalização dos mercados fez com que a venda de um 
mesmo produto em diversos países seja uma prática usual. A 
rotulagem dos alimentos comercializados mundialmente pode 
representar um alto desafio, uma vez que nem todos os países 
têm as mesmas leis e regulamentos. 

Além disso, há uma necessidade de se considerar as especificações 
associados a cada tipo de produto. Torna-se desta forma 
essencial o cumprimento logo desde o início com as diretrizes, 
com o objetivo de aumentar as oportunidades de mercado para 
os seus produtos. 

Como pode garantir que cumpre com todos os requisitos legais?



O nosso serviço de validação de rotulagem alimentar é dedicado àqueles empresas 
que querem vender os seus produtos em vários mercados. Este serviço é suportado 
pela nossa rede de especialistas localizados em mais de 30 países. 

Oferecemos serviços de validação para avaliar a sua rotulagem de produtos alimentos 
e garantir que todos os aspectos envolvidos, incluindo a concepção e linguagem, 
cumprem com a legislação local. Também avaliamos os ingredientes do produto para 
assegurar o cumprimento dos limites legais. 

Paralelamente aos serviços de validação, oferecemos serviços de consultoria sobre 
todos os aspectos da legislação sobre rotulagem alimentar.

A Intertek é um fornecedor líder de soluções de qualidade e segurança que serve uma grande variedade 
de indústrias em todo o mundo. De auditorias a inspecções, testes de qualidade e certificação, as pessoas 
Intertek são dedicados a agregar valor aos produtos e processos dos clientes, apoiando o seu sucesso 
no mercado global. Intertek tem a experiência, recursos e alcance global para apoiar os seus clientes 
através de sua rede de mais de 36.000 pessoas em mais de 1.000 laboratórios e escritórios em mais de 
100 países.    

Visite www.intertek.pt/alimentos-agricultura 

Departamento de 
Alimentação da Intertek 
Iberia:

Os Nossos Serviços 

Ajudamos a satisfazer as exigências de rotulagem 
alimentar de cada produto que introduziu no 
mercado global. 

• Revisão da declaração de ingredientes   
Revemos a lista de ingredientes, garantindo 
que os ingredientes são legalmente aprovados, 
usados dentro dos limites adequados, além 
de atender às exigências da legislação  de 
rotulagem. 

• Aconselhamento Regulamentar   
Oferecemos consultoria sobre aspectos 

específicos da rotulagem de alimentos, bem 
como os regulamentos e legislação aplicáveis.  

• Revisão preliminar do cumprimento da 
rotulagem  
Avaliação do produto e revisão dos requisitos 
legais de rótulos, incluindo: nome do produto, 
menções da etiqueta, lista de ingredientes, 
alérgenos, informação nutricional, data de 
validade, condições de armazenamento, 
conteúdo líquido, país de origem, diretrizes de 
design e outros requisitos obrigatórios que são 
essenciais para cumprir com os regulamentos 
dos países de destino.

Benificie  

• Associe-se a nós, oferecemos a experiência 
local e ao mesmo tempo trazemos qualidade e 
confiabilidade. 

• Uma das nossas maiores vantagens é o acesso a 
especialistas locais de muitos países. 

• Estamos conscientes de normas locais que são 

fundamentais para a prevenção de problemas 
legislativos e aceleramos a entrada dos seus 
produtos no mercado. 

• Asseguramos a visibilidade dos ingredientes. 

• Terá todo o apoio, orientação e conselhos que 
precisa, de uma empresa com grande reputação 
em todo o mundo.

Acompanhamos a sua empresa ao longo de 
todo o processo

Na Intertek, a nossa missão é não só fornecer um 
único ponto de contato abrangendo todos os 
serviços para a indústria alimentar, mas também 
ser o seu parceiro de confiança, agregando valor 
ao seu negócio e aumentando a sua vantagem 
competitiva na indústria a cada passo dado.

• Gestão de riscos: melhorar o desempenho, 

reduzir o risco e obter vantagens valiosas. 

• A rastreabilidade ao longo da cadeia de 
abastecimento: incluindo matérias-primas, 
produtos semi-acabados e produtos acabados 
em todas as categorias de alimentos. 

• Alcance global: rede de profissionais altamente 
qualificados e experientes para assegurar uma 
transição bem sucedida em todas as etapas da 
cadeia de fornecimento.

Portugal                               
Servicios Alimentarios
Rua Antero de Quental 
221-S.102
Perafita-Matosinhos
4455-586 Oporto
Portugal
Tel: +351 22 999 80 84 
info.portugal@intertek.com

Espanha
Serviços Alimentares
Alameda Recalde 27, 5º
48009 Bilbao
Espanha
Tel: +34 902 377 388
info.spain@intertek.com 

www.intertek.pt


