
 
 

ARCADIA INTERNATIONAL - ESPECIALISTAS DE CONFIANÇA PARA 

O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AGROALIMENTAR  

 

A partir do escritório em Lisboa (Portugal) a Arcadia International E.E.I.G. 

oferece um amplo leque de serviços regulamentares, científicos e técnicos, 

para mais de 50 mercados ao nível global, contando com uma rede de 

engenheiros alimentares, veterinários, especialistas em saúde das plantas e 

juristas especializados em direito agroalimentar sedeados nos vários países.   

A nossa equipa em Lisboa reflete a multidisciplinaridade dos nossos serviços 

e é multilingue, falando inglês, francês, espanhol, português e italiano.    

Os nossos serviços incluem, entre outros:  

♦ Licenciamento, registo ou aprovação de empresas agroalimentares junto 

das entidades competentes a nível nacional e/ ou local, em função do tipo de 

atividade desempenhada (por exemplo, produção primária, transformação 

e/ou distribuição);  

♦ Cumprimento dos requisitos de segurança e qualidade previstos pela 

legislação aplicável a produtos destinados ao consumo humano bem como à 

alimentação animal, consoante o tipo de atividade desempenhada pela 

empresa agroalimentar; 

♦ Avaliação da viabilidade de pedidos de autorização ou notificações para a 

comercialização de produtos agroalimentares regulamentados (por exemplo, 

novel foods, aditivos, medicamentos veterinários, fitofármacos, suplementos 

alimentares, alimentos adicionados de vitaminas e minerais, fórmulas para 

lactentes etc.) bem como acompanhamento técnico na preparação do relativo 

dossiê até ao desfecho final do respetivo procedimento; 

♦ Verificação do cumprimento dos requisitos aplicáveis à composição de 

categorias de alimentos específicas regulamentadas pela lei (formulation 

check);    

♦ Traduções regulamentares e verificação de rótulos alimentares e, em 

geral, de toda a informação dirigida ao consumidor (por exemplo, websites, 

redes sociais, publicidade).  

 

SAIBA MAIS 

 

Rotulagem 

 

http://www.arcadia-international.net/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/Etiquetagem.pdf
http://www.arcadia-international.net/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/Etiquetagem.pdf


 
 

♦ Acompanhamento dos desenvolvimentos legislativos, regulamentares e 

científicos a nível internacional e nacional consoante os interesses e as 

prioridades de cada empresa agroalimentar; 

♦ Gestão de crise em caso de retirada de produtos alimentares à escala 

nacional e internacional, quer voluntárias, quer quando solicitadas pelas 

entidades fiscalizadoras. 

 

SAIBA MAIS 

Gestão de crises 

 

 

♦ Formações para o pessoal de empresas do setor agroalimentar bem como 

para entidades competentes ao nível nacional, regional ou local; 

♦ Estudos e pareceres com vista a uma melhor compreensão do quadro 

normativo nacional aplicável no(s) mercado(s) de interesse, à identificação 

de entraves comerciais e do respetivo impacto económico, bem como à 

analise das tendências de consumo relativas a um produto ou uma categoria 

de produtos específicos. 

 

Para além dos serviços acima referidos, a equipa de Arcadia International 

realiza estudos e projetos ao nível internacional e nacional, sendo há já duas 

décadas um parceiro reconhecido das instituições europeias (Comissão e 

Parlamento). Nesta página pode conferir os estudos e projetos que levámos 

a cabo:     

http://www.arcadia-international.net/references-works-clients-institutions--

reference  

Aqui os estudos em projetos atualmente em curso: 

http://www.arcadia-international.net/agro-food-arcadia-projects--project  

 

http://www.arcadia-international.net/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/Retirada%20de%20alimentos%20de%20crise.pdf
http://www.arcadia-international.net/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/Retirada%20de%20alimentos%20de%20crise.pdf
http://www.arcadia-international.net/references-works-clients-institutions--reference
http://www.arcadia-international.net/references-works-clients-institutions--reference
http://www.arcadia-international.net/agro-food-arcadia-projects--project
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