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A COSM&TIC ASSIST presta serviços de consultoria “COSM” (na área da Cosmética) e “TIC” (na área da Consultoria Total para o 

Setor): SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DISPOSITIVOS MÉDICOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, BIOCIDAS, QUÍMICOS, PRODUTOS 

PERIGOSOS, DETERGENTES. A nossa CONSULTORIA 360 ° pode dar-lhe uma “AJUDA” para atingir o seu “OBJETIVO” 

   

COSMÉTICA E CUIDADOS DE BELEZA 

Informação regulamentar: pessoa responsável, FIP (Ficha de informação do produto), avaliação de segurança, PNPC 

(Portal de notificação de produtos cosméticos), FSC, rotulagem, cosmetovigilância. Assuntos regulamentares 

internacionais (Exportação/Certificações/PR): UE, REINO UNIDO, EUA, CHINA, CANADÁ, EMIRADOS e outros estados. 

Fórmula: desenvolvimento e assistência em matéria de cosméticos e fórmulas; I&D, ingredientes e matérias-primas; 

formação técnica sobre cosmetologia; preparação, arranque e orientação técnica do workshop de produção; apoio na 

elaboração de protocolos e procedimentos operacionais. 

Qualidade: Apoio GMP em matéria de cosméticos (ISO 22716); Apoio no que toca à norma ISO 90001; auditorias de 

primeira, segunda e terceira parte; apoio na certificação (ISO 9001, ISO 22176); cursos de formação personalizada; 

formação interna para colaboradores. 

Marketing e Comunicações: formação e comunicações; consultoria cosmética digital (comunicações e vendas); gestor 

de marketing científico; formação em cosmetologia orientada para o marketing; desenvolvimento de campanhas de 

marketing e novas ferramentas; cursos de comunicação; cursos de marketing psicológico. 

Importação e Exportação Internacional: consultoria aduaneira (Importação e Exportação), impostos internacionais, 

projetos internacionais, contratos e comércio internacional, check-up de exportação (nível 1° e 2°), elaboração ou 

suporte metódico operacional à empresa do plano de exportação, rede e ferramentas para negócios nacionais e 

internacionais, serviços de TEM (Temporary Export Manager) e/ou DEM (Digital Export Manager), consultoria ad hoc e 

pesquisas de mercado para exportação e plano internacional,  conformidade regulatória mundial. 

INFO@COSMETICASSIST.COM
http://www.cosmeticassist.com/
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SPA E BEM-ESTAR 

Design: : conceção de layout para centros de bem-estar, renovação de centro de bem-estar 

Gestão: otimização de spa; gestão de centros de spa e bem-estar;  

Training: formação de colaboradores; seleção de pessoal; formação de equipas; 

Concept & Protocolos: estudo e desenvolvimento de linhas de cosmética termal e profissional, criação de protocolos 

de tratamento, criação de novos rituais de bem-estar/massagem; 

Marketing e Comunicações: consultoria digital (comunicações e vendas); formação em cosmetologia orientada para o 

marketing; desenvolvimento de campanhas de marketing e novas ferramentas; cursos de comunicação; cursos de 

marketing psicológico. 

 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Assuntos regulamentares: operador do setor alimentar, notificação, rotulagem, certificados, alegações, assistência e 

conformidade. Assuntos regulamentares internacionais (Exportação/Certificações): UE, REINO UNIDO, EUA, CHINA, 

CANADÁ, EMIRADOS e outros estados. 

Fórmula: investigação e desenvolvimento de suplementos alimentares; I&D, ingredientes e matérias-primas; 

formação técnica; preparação, arranque e orientação técnica do workshop de produção; apoio na elaboração de 

protocolos e procedimentos operacionais. 

Qualidade: Apoio GMP em matéria de suplementos; auditorias de primeira, segunda e terceira parte; apoio na 

certificação (certificação FDA para suplementos alimentares); cursos de formação personalizada; formação interna 

para colaboradores. 

Marketing e Comunicações: formação e comunicações; consultoria digital (comunicações e vendas); gestor de 

marketing científico; formação orientada para o marketing; desenvolvimento de campanhas de marketing e novas 

ferramentas; cursos de comunicação; cursos de marketing psicológico. 

Importação e Exportação Internacional: consultoria aduaneira (Importação e Exportação), impostos internacionais, 

projetos internacionais, contratos e comércio internacional, check-up de exportação (nível 1° e 2°), elaboração ou 

suporte metódico operacional à empresa do plano de exportação, rede e ferramentas para negócios nacionais e 

internacionais, serviços de TEM (Temporary Export Manager) e/ou DEM (Digital Export Manager), consultoria ad hoc e 

pesquisas de mercado para exportação e plano internacional,  conformidade regulatória mundial. 
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PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Informação regulamentar de dispositivos médicos: fabricante/representante autorizado, ficheiro técnico, pessoa 

responsável pela legislação, vigilância e notificação. Assuntos regulamentares internacionais 

(Exportação/Certificações): UE, REINO UNIDO, EUA, CHINA, CANADÁ, EMIRADOS e outros estados. 

Informação regulamentar de produtos farmacêuticos: autorização de comercialização, dossiê, CTD/e-CTD, resumo 

das características do produto, folheto informativo, variações IA/IB/II, certificado de produto farmacêutico, assistência 

e conformidade. Assuntos regulamentares internacionais (Exportação/Certificações): UE, REINO UNIDO, EUA, CHINA, 

CANADÁ, EMIRADOS e outros estados. 

Qualidade dos dispositivos médicos: auditoria; apoio à certificação (dispositivos médicos 13485); cursos de formação 

personalizada; formação interna para colaboradores. 

Marketing e Comunicações: formação e comunicações; consultoria digital (comunicações e vendas); formação 

orientada para o marketing; desenvolvimento de campanhas de marketing e novas ferramentas; cursos de 

comunicação; cursos de marketing psicológico. 

Importação e Exportação Internacional: consultoria aduaneira (Importação e Exportação), impostos internacionais, 

projetos internacionais, contratos e comércio internacional, check-up de exportação (nível 1° e 2°), elaboração ou 

suporte metódico operacional à empresa do plano de exportação, rede e ferramentas para negócios nacionais e 

internacionais, serviços de TEM (Temporary Export Manager) e/ou DEM (Digital Export Manager), consultoria ad hoc e 

pesquisas de mercado para exportação e plano internacional,  conformidade regulatória mundial. 

 

 

QUÍMICOS, PRODUTOS PERIGOSOS, DETERGENTES, AGROQUÍMICOS E BIOCIDAS  

Informação regulamentar de químicos e substâncias, misturas e artigos perigosos: Notificações RECH; notificações 

CLP; notificações UFI; fichas de dados de segurança da UE e fora da UE, consultoria de artigos (notificação da base de 

dados SCIP). Assuntos regulamentares internacionais (Exportação/Certificações): UE, REINO UNIDO, EUA, CHINA, 

CANADÁ, EMIRADOS e outros estados. 
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Consultoria industrial regulamentar para segurança no trabalho, meio ambiente e resíduos: PRPP (Pessoa 

Responsável pela Prevenção e Proteção), Gestão de Riscos Industriais (DVR), Proteção contra Incêndios, Legislação e 

Regulamentação para Resíduos, Formação. 

Consulta da informação regulamentar para o transporte de produtos perigosos: ADR; RID; IMDG; IATA 

Informação regulamentar de detergentes: Notificações UFI; fichas técnicas e de dados de segurança da UE e fora da 

UE. Assuntos regulamentares internacionais (Exportação/Certificações): UE, REINO UNIDO, EUA, CHINA, CANADÁ, 

EMIRADOS e outros estados. 

Informação regulamentar de biocidas e PMC (Dispositivos médicos cirúrgicos): dossiê de registo; pedido de 

autorização; pedido de aprovação PA; rotulagem; assistência e conformidade. Assuntos regulamentares internacionais 

(Exportação/Certificações): UE, REINO UNIDO, EUA, CHINA, CANADÁ, EMIRADOS e outros estados. 

Informação regulamentar de agroquímicos: consultoria em matéria de substâncias e produtos, fertilizantes, PPP – 

produtos fitofarmacêuticos e produtos fitossanitários. Assuntos regulamentares internacionais (Exportação): UE. 

Fórmula: desenvolvimento e assistência em matéria de detergentes, biocidas e PMC (Dispositivos médicos cirúrgicos); 

I&D, ingredientes e matérias-primas; formação técnica; preparação, arranque e orientação técnica da produção; apoio 

na elaboração de protocolos e procedimentos operacionais. 

Marketing e Comunicações: formação e comunicações, consultoria digital (comunicações e vendas); formação 

orientada para o marketing; desenvolvimento de campanhas de marketing e novas ferramentas; cursos de 

comunicação; cursos de marketing psicológico. 

Importação e Exportação Internacional: consultoria aduaneira (Importação e Exportação), impostos internacionais, 

projetos internacionais, contratos e comércio internacional, check-up de exportação (nível 1° e 2°), elaboração ou 

suporte metódico operacional à empresa do plano de exportação, rede e ferramentas para negócios nacionais e 

internacionais, serviços de TEM (Temporary Export Manager) e/ou DEM (Digital Export Manager), consultoria ad hoc e 

pesquisas de mercado para exportação e plano internacional,  conformidade regulatória mundial. 


