EMIRADOS
ÁRABES UNIDOS
O AgriExport é uma inicia�va de promoção internacional e de capacitação das PME do setor agroindustrial, promovida pelo
ANIMAFORUM e INOVCLUSTER com o obje�vo de promover o aumento das exportações e a visibilidade internacional de
Portugal.
A elaboração do estudo e a abordagem
metodológica
assenta
no
levantamento
das
principais
condicionantes de entrada de
produtos alimentares das ﬁleiras mais

representa�vas das regiões (Alentejo e
Centro) no mercado dos Emirados
Árabes Unidos (EAU), nomeadamente:
azeite; molhos e condimentos; queijos;
carnes (verdes, transformados e

charcutaria); pet-food; arroz e farinhas;
vegetais (frescos e ultracongelados);
doces, compotas e sumos de frutas;
refeições prontas e sobremesas
(ultracongeladas).

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS: CARACTERÍSTICAS GERAIS
Os EAU são uma federação de 7 emirados (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah,
Ras al-Khaimah e Umm al-Qaiwain), localizados na Península Arábica do Golfo
Pérsico. São um membro do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e adotaram a
legislação aduaneira unificada desse concelho.
Área: 83 600 km2 | População: 9,5 milhões de hab. | Densidade populacional: 113 hab./km2.

COMO EXPORTAR PARA OS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS?
• Documentação comercial habitual (fatura comercial,
documentos de transporte, etc), a cargo do despachante
oﬁcial das empresas.
• Cer�ﬁcação Halal: signiﬁca "permi�do" ou "lícito" em
árabe, a qual estabelece que os bens a exportar,
sobretudo os produtos alimentares, não podem
contrariar os ditames e princípios da lei islâmica, de modo
a poderem ser introduzidos no consumo.
• Em Portugal, a Cer�ﬁcação Halal pode ser efetuada
junto das seguintes en�dades: Comunidade Islâmica de
Lisboa (CIL); Ins�tuto Halal de Portugal (IHP).
• Toda a documentação de exportação de produtos para
os países árabes terá de ser legalizada pela Câmara de
Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa (CCIAP);

• No âmbito dos produtos de origem animal (ex.: carnes;
lac�cínios; ovos) e de produtos de origem vegetal (ex.:
plantas; frutas; sementes; e legumes), as empresas
portuguesas
devem
previamente
inquirir,
respe�vamente, junto da Divisão de Internacionalização e
Mercados (DIM) e Direção de Serviços de Sanidade
Vegetal (DSSV) , da Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV) em Portugal, sobre a possibilidade de
realizar a exportação dos seus produtos para os EAU.
• Recomenda-se, que os exportadores contactem os
respe�vos agentes/importadores no mercado para se
cer�ﬁcarem das normas exigidas em cada momento. A
en�dade responsável no país é a Emirates Authority for
Standardiza�on and Metrology (ESMA) .

FICHAS DE PRODUTO
CARNE
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS

Para os muçulmanos, o
consumo de carne de porco é
proibido. Mas nos Emirados, os
estrangeiros podem adquirir e
consumir, ainda que não seja
fácil de conseguir.

SEGURANÇA

REQUISITOS DE EMBALAGEM

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO

ALIMENTAR

E ROTULAGEM

NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS

As empresas portuguesas
devem previamente inquirir,
junto da Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária
(DGAV) em Portugal, sobre a
possibilidade de realizar a
exportação
dos
seus
produtos para os EAU. Além
da Cer�ﬁcação Halal, os
procedimentos de segurança
alimentar
são
também
importantes.

O Rótulo deve conter
obrigatoriamente: País de
Origem; Língua em árabe;
Condições de armazenamento; Menção dos ingredientes
que podem causar hipersensibilidade;
Apresentar
amostras de cada produto
alimentar ou seu rótulo à
Food Studies & Planning em
Karama.
- Proibições: Os rótulos os
produtos de carne de porco e
contendo carne de porco
devem cumprir com os
requisitos
gerais
de
rotulagem e devem indicar
claramente que o produto
contém carne de porco (não
podem conter imagens de
porco).

O produto deve ser cer�ﬁcado
como sendo halal e cer�ﬁcado(s)
sanitário(s) adequado(s) emi�dos
pela autoridade do país de
exportação.
Qualquer produto que pretenda ser
representado e vendido nos EAU
precisa da apresentação de um
pedido eletrónico através do FIRS
(Food Items Registra�on and Label
Assessment) .

Direção
Geral
de
Agricultura e Veterinária;
Saudi Arabian Standards
Organiza�on
(SASO)
(www.saso.org.sa) | Saudi
Food & Drug Authority
(SFDA) - (www.sfda.gov.sa)
| Saudi Customs Authority (www.customs.gov.sa).

adequados para Carne de aves
de capoeira (7 dias após o seu
abate - no caso da galinha a sua
validade é de apenas 3 dias);
- Recipientes adequados para
Carne de bovino e de búfalo (21
dias após o seu abate);
- Recipientes adequados para
Carne de Caprino (14 dias após
o seu abate);
- Recipientes de plás�co para
Carne embalada a vácuo (10

semanas após o seu abate).
- Os congelados de carne e aves
devem ser importados no prazo
de quatro meses após a sua
data de produção;
- Embalagens metálicas: Para
conservas de carnes (24
meses);
- Recipientes adequados: Para
Enchidos/carnes salgados ou
picante (salame, presunto,etc)
(válidos por 6 meses).

Embalagem:
- Recipientes de plás�co

AZEITE
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS

Recomenda-se
que
os
exportadores contactem os
respe�vos agentes/importadores no mercado para se
cer�ﬁcarem das normas
exigidas em cada momento.

SEGURANÇA

REQUISITOS DE EMBALAGEM

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO

ALIMENTAR

E ROTULAGEM

NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS

Para exportar Azeite, as
empresas portuguesas devem
previamente
inquirir,
respe�vamente, junto da
Divisão de Internacionalização
e Mercados (DIM) e Direção
de Serviços de Sanidade
Vegetal (DSSV) em Portugal,
sobre a possibilidade de
realizar a exportação dos seus
produtos para os EAU.

O Rótulo deve conter
obrigatoriamente: País de
Origem; Língua em árabe;
Condições
de
armazenamento;
Menção
dos ingredientes que podem
causar hipersensibilidade;
Apresentar amostras de cada
produto alimentar ou seu
rótulo à Food Studies &
Planning em Karama.
O azeite para ser vendido nos
EAU
necessita
da
apresentação de um pedido
eletrónico através do FIRS
(Food Items Registra�on and
Label Assessment).

Cer�ﬁcado de origem.
Os produtos sem cer�ﬁcação
halal precisam de uma
autorização do Departamento
de Controlo de Alimentos.
Cer�ﬁcado(s)
sanitário(s)
adequado(s) emi�do(s) pela
autoridade do país de
exportação, a ﬁm de assegurar
a conformidade com as
normas alimentares e atestar
que os produtos são para
consumo humano.

Direção Geral de Agricultura
e Veterinária | Saudi Arabian
Standards
Organiza�on
(SASO) - (www.saso.org.sa) |
Saudi Food & Drug Authority
(SFDA) - (www.sfda.gov.sa) |
Saudi Customs Authority (www.customs.gov.sa)
|
Escritórios de Aprovação de
Rótulos de Alimentos e
Registro
de
Empresas:
Centro Municipal de Karama;
Al Towar Municipality Center
| Escritórios para a Inscrição
de Itens Alimentares: Centro
Municipal de Karama; Dubai
Flower Center; EK Mega
Terminal; Gate 3 do Porto
Jebel Ali.

QUEIJO
SEGURANÇA

REQUISITOS DE
REQUISITOS
DEEMBALAGEM
EMBALAGEME

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

ALIMENTAR

E ROTULAGEM

NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

As empresas portuguesas
devem previamente inquirir,
junto da Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária
(DGAV) em Portugal, sobre a
possibilidade de realizar a
exportação dos seus queijos
para os EAU.

O Rótulo deve conter obrigatoriamente: País de Origem;
Língua em árabe; Condições de
armazenamento; Menção dos
ingredientes que podem causar
hipersensibilidade; Apresentar
amostras de cada produto
alimentar ou seu rótulo à Food
Studies & Planning em Karama.
O queijo para ser vendido nos
EAU necessita da apresentação
de um pedido eletrónico através
do FIRS (Food Items Registra�on
and Label Assessment).
Embalagem:
Produtos alimentares com
temperatura de 0º - 5ºC:
Recipiente
Adequado,
tratando-se de queijo seco (12
meses de validade);
- Outras embalagens não
metálicas, para o queijo processado (18 meses de validade).

Cer�ﬁcado de origem e emissão de
Cer�ﬁcado Sanitário em Portugal.
Cer�ﬁcar o produto como sendo
halal também se revela importante.
Os alimentos biológicos produzidos
dinamicamente ou os componentes de alimentos devem ser
devidamente cer�ﬁcados pela
Autoridade dos Emirados para a
Normalização e Metrologia
(ESMA).

Direção Geral de Agricultura
e Veterinária | Saudi Arabian
Standards
Organiza�on
(SASO) - (www.saso.org.sa) |
Saudi Food & Drug Authority
(SFDA) - (www.sfda.gov.sa) |
Saudi Customs Authority (www.customs.gov.sa)
|
Escritórios para a Inscrição
de Itens Alimentares: Centro
Municipal de Karama; Dubai
Flower Center; EK Mega
Terminal; Gate 3 do Porto
Jebel Al.

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Os Operadores das empresas de
queijo só podem colocar no
mercado os produtos que
tenham sido preparados e
manipulados exclusivamente
em estabelecimentos que
tenham sido aprovados pela
autoridade competente, a
Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV) .

Produtos
alimentares
com
temperatura inferior a 25ºC:
- Recipiente metálico para queijo
processado (18 meses de
validade);
Recipientes
adequados,
estanques, metálicos ou plás�cos
para Queijos embalados em
solução salina (validade de 12
meses).

PET FOOD
SEGURANÇA

REQUISITOS DE
REQUISITOS
DEEMBALAGEM
EMBALAGEME

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

ALIMENTAR

E ROTULAGEM
ROTULAGEM

NECESSÁRIAS
NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Deve conter a menção “not ﬁt
for human consump�on”.

Os requisitos de rotulagem para
alimentos para animais de
es�mação, estão con�dos na
publicação
oﬁcial
revista
anualmente da AAFCO (The
Associa�on of American Feed
Control Oﬃcials). Os rótulos dos
alimentos para animais devem
ser impressos em Árabe/Inglês
assim como autocolantes árabe
em vez de rótulos em árabe. O
rótulo dos alimentos para
animais de es�mação deve
conter a menção "Not ﬁt for
human
consump�on"
(impróprio para o consumo
humano), bem como a indicação
das datas de produção e de
validade.
É ainda de realçar que as e�quetas
dos produtos alimentares de
todos os novos produtos ou dos
aprovados têm de ser ob�das
antes de distribuir os produtos
alimentares no Dubai.

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Segue as normas internacionais.

Não especiﬁcado.

Direção Geral de Agricultura
e Veterinária | Saudi Arabian
Standards
Organiza�on
(SASO) - (www.saso.org.sa) |
Saudi Customs Authority (www.customs.gov.sa)
|
Escritórios de Aprovação de
Rótulos de Alimentos e
Registro
de
Empresas:
Centro Municipal de Karama;
Al Towar Municipality Center.

MOLHOS E CONDIMENTOS
SEGURANÇA

REQUISITOS DE
REQUISITOS
DEEMBALAGEM
EMBALAGEME

CERTIFICAÇÕES E
E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

ALIMENTAR

E ROTULAGEM

NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Os seguintes adi�vos não
podem ser u�lizados nos
géneros alimen�cios a importar
para os Emirados Árabes Unidos:
Quinolina amarelo (E104);
Amarelo rápido A B (E105);
Amarelo 2G (também referido
como alimento amarelo 5,
E107); Amaranto (FD e C
vermelho 2, E123); Ponceau 4R
(vermelho 2, E124); Patente azul
V (C.I. 42051, E131); Verde S
(verde ácido brilhante, verde
lissamine, E142); Bromato de
potássio (E924); Ciclamato
(E952); Etanol (álcool, E1510).

O Rótulo deve conter
obrigatoriamente: País de
Origem; Língua em árabe;
Condições de armazenamento; Menção dos ingredientes
que podem causar hipersensibilidade;
Apresentar
amostras de cada produto
alimentar ou seu rótulo à
Food Studies & Planning em
Karama.

Cer�ﬁcado de origem e emissão
de Cer�ﬁcado Sanitário em
Portugal.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária | Saudi Arabian
Standards Organiza�on (SASO) (www.saso.org.sa) | Saudi Food
& Drug Authority (SFDA) (www.sfda.gov.sa) | Saudi
Customs
Authority
(www.customs.gov.sa)
|
Autoridade de Controle de
Alimentos de Abu Dhabi
(ADFCA) - (www.abudhabi.ae).

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Não há uma imposição
especíﬁca sobre o setor, recaindo
sobre as especiﬁcações próprias
do setor alimentar.

Embalagem:
Produtos alimentares com
temperatura inferior a 25ºC:
- Recibipiente de Vidro,
tratando-se Molhos quentes

de todos os �pos (24 meses de
validade);
- Recipiente Adequado, para
Molho
picante/molho
de
pimenta
(24
meses
de
validade);
- Para Molhos de tomate, polpa
de tomate e ketchup, a embalagem pode ser Metálica, de
Vidro ou de cartão reves�do
com papel alumínio e/ou outra
embalagem adequada.

ARROZ E FARINHA
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

Não especiﬁcado

SEGURANÇA

REQUISITOS DE
REQUISITOS
DEEMBALAGEM
EMBALAGEME

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

ALIMENTAR

E ROTULAGEM
ROTULAGEM

NECESSÁRIAS
NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Os seguintes adi�vos não
podem ser u�lizados nos
géneros alimen�cios a importar
para os Emirados Árabes Unidos:
Quinolina amarelo (E104);
Amarelo rápido A B (E105);
Amarelo 2G (também referido
como alimento amarelo 5,
E107); Amaranto (FD e C
vermelho 2, E123); Ponceau 4R
(vermelho 2, E124); Patente azul
V (C.I. 42051, E131); Verde S
(verde ácido brilhante, verde
lissamine, E142); Bromato de
potássio (E924); Ciclamato
(E952); Etanol (álcool, E1510).

O Rótulo deve conter
obrigatoriamente: País de
Origem; Língua em árabe;
Condições
de
armazenamento;
Menção
dos ingredientes que podem
causar hipersensibilidade;
Apresentar amostras de cada
produto alimentar ou seu
rótulo à Food Studies &
Planning em Karama.

Cer�ﬁcado de origem e
emissão de Cer�ﬁcado
Sanitário em Portugal

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária; Saudi Arabian
Standards Organiza�on (SASO) (www.saso.org.sa); Saudi Food &
Drug Authority (SFDA) (www.sfda.gov.sa);
Saudi
Customs
Authority
( w w w. c u s t o m s . g o v. s a ) ;
Autoridade de Controle de
Alimentos de Abu Dhabi
(ADFCA) - (www.abudhabi.ae).

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Embalagem da Farinha:
Produtos alimentares com
temperatura inferior a 25ºC:
- Embalados em sacos de
pano (validade de 6 meses);
Produtos alimentares com

temperatura inferior a 21ºC:
- Embalagens de papel ou
sacos plás�cos (validade de
12 meses).
O Arroz pertence à categoria
dos Produtos alimentares
isentos da indicação da data
de validade, no entanto, a
data de produção ou da
colheita deve ser indicada.

DOCES, COMPOTAS E SUMOS DE FRUTAS
SEGURANÇA

REQUISITOS DE
REQUISITOS
DEEMBALAGEM
EMBALAGEME

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

ALIMENTAR

E ROTULAGEM

NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Os procedimentos de segurança
alimentar são importantes. O
Acordo sobre a Aplicação de
Medidas
Sanitárias
e
Fitossanitárias da Organização
Mundial do Comércio (OMC),
também conhecido como
Acordo SPS , estabelece as regras
que os Estados membros da
OMC são obrigados a seguir
quando implementam medidas
sanitárias e ﬁtossanitárias
rela�vas à segurança dos
géneros alimen�cios.

O Rótulo deve conter
obrigatoriamente: País de
Origem; Língua em árabe;
Condições de armazenamento; Menção dos ingredientes
que podem causar hipersensibilidade;
Apresentar
amostras de cada produto
alimentar ou seu rótulo à
Food Studies & Planning em
Karama.
Embalagem:
Alimentos refrigerados com
temperatura de 0º - 5ºC:
- Sumos de frutas, embalados em Plás�co ou cartão (30
dias de validade).
Produtos alimentares a uma
temperatura não superior a
-18ºC:
- Embalagem adequada:
Sumos de frutas (18 meses) e
Concentrados de sumos de
frutas (24 meses).
Produtos alimentares a uma

Os produtos necessitam de um
cer�ﬁcado de origem e um
cer�ﬁcado sanitário. Sem prejuízo
de cons�tuir um atributo comercial
relevante, os produtores podem
cer�ﬁcar os seus produtos com o
método halal. Os alimentos
biológicos produzidos dinamicamente ou os componentes de
alimentos devem ser devidamente
cer�ﬁcados pela Autoridade dos
Emirados para a Normalização e
Metrologia (ESMA) .

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária | Saudi Arabian
Standards Organiza�on (SASO) (www.saso.org.sa) | Saudi Food
& Drug Authority (SFDA) (www.sfda.gov.sa) | Saudi
Customs
Authority
(www.customs.gov.sa)
|
Autoridade de Controle de
Alimentos de Abu Dhabi
(ADFCA) - (www.abudhabi.ae).

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Todas
as
empresas
e
comerciantes devem estar
registados
junto
do
Departamento
de
Desenvolvimento Económico,
que emite uma licença comercial
relacionada com a a�vidade
especíﬁca do importador.

temperatura inferior a 25ºC:
- Bebidas ar�ﬁciais de frutas
concentradas e Sumos de fruta
em pó: Recipiente adequado e
válidos por 18 meses);
- Compotas, geleias e marmeladas: Embalagens de Vidro ou
metálicas (24 meses) e de
plás�co ou alumínio (12
meses).

REFEIÇÕES PRONTAS E SOBREMESAS
SEGURANÇA

REQUISITOS DE
REQUISITOS
DEEMBALAGEM
EMBALAGEME

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

ALIMENTAR

E ROTULAGEM

NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS

Os seguintes adi�vos não
podem ser u�lizados nos
géneros alimen�cios a importar
para os Emirados Árabes Unidos:
Quinolina amarelo (E104);
Amarelo rápido A B (E105);
Amarelo 2G (também referido
como alimento amarelo 5,
E107); Amaranto (FD e C
vermelho 2, E123); Ponceau 4R
(vermelho 2, E124); Patente azul
V (C.I. 42051, E131); Verde S
(verde ácido brilhante, verde
lissamine, E142); Bromato de
potássio (E924); Ciclamato
(E952); Etanol (álcool, E1510).

O Rótulo deve conter
obrigatoriamente: País de
Origem; Língua em árabe;
Condições de armazenamento; Menção dos ingredientes
que podem causar hipersensibilidade;
Apresentar
amostras de cada produto
alimentar ou seu rótulo à
Food Studies & Planning em
Karama.
O rótulo nutricional só é
obrigatório para rótulos de
alimentos especiais, como
produtos dieté�cos, de
saúde e alimentos para
bebés.
Embalagem:
Produtos congelados a uma
temperatura não superior a
-18ºC:
- Embalados em recipiente
adequado (validade de 12
meses).

Cer�ﬁcado de Origem.
Cer�ﬁcado(s)
sanitário(s)
adequado(s) emi�do(s) pela
autoridade respe�va do país de
exportação, a ﬁm de assegurar a
conformidade com as normas
alimentares e atestar que os
produtos são para consumo
humano.
No caso da remessa exigir
amostragem e análise pelo
Laboratório Central de Dubai (DCL),
a ADFCA, ou outro órgão
responsável no respe�vo Emirado,
assegurará que o produto não será
liberado até que os resultados da
análise sejam conhecidos.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária; Saudi Arabian
Standards Organiza�on (SASO)
- (www.saso.org.sa); Saudi
Food & Drug Authority (SFDA)
- (www.sfda.gov.sa); Saudi
Customs
Authority
( w w w. c u s t o m s . g o v. s a ) ;
Autoridade de Controle de
Alimentos de Abu Dhabi
(ADFCA) - (www.abudhabi.ae).

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Só
podem
realizar
procedimentos de importação
os cidadãos dos Emirados
Árabes Unidos e as empresas
que possuem uma licença
comercial.
Deve ser registado e reservado
um nome comercial especíﬁco
antes do registo comercial.
Todas
as
empresas
e
comerciantes que aí operam
devem ser registados junto do
Departamento
de
Desenvolvimento Económico.

VEGETAIS
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Só
podem
realizar
procedimentos de importação
os cidadãos dos Emirados
Árabes Unidos e as empresas
que possuem uma licença
comercial. Deve ser registado e
reservado um nome comercial
especíﬁco antes do registo
comercial. Todas as empresas e
comerciantes que aí operam
devem ser registados junto do
Departamento
de
Desenvolvimento Económico.

Solicitar parecer junto da Divisão
de
Internacionalização
e
Mercados e Direção de Serviços
de Sanidade Vegetal, da Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV) para exportação dos seus produtos para os
EAU. É necessário veriﬁcar se
para o produto em causa, existe
acordo entre os serviços
veterinários/ﬁtossanitários de
Portugal e o país de des�no.

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS
REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

O Rótulo deve conter
obrigatoriamente: País de
Origem; Língua em árabe;
Condições
de
armazenamento.
Nos
produtos hor�colas frescos
para além do anteriormente
referido é ainda necessário
indicar a Marca; Nome do
produto;
Nome
do
fabricante,
empacotador,
distribuidor ou importador
de alimentos; Peso líquido
ou volume.
Embalagem:
Produtos congelados a uma
temperatura não superior a
-18ºC:
- Recipiente adequado para
Vegetais
Folhosos
(12
meses);
- Recipiente adequado para
Outros Vegetais (18 meses);
- Recipiente adequado para
Cogumelos (12 meses);
Produtos a temperatura
inferior a 25ºC:
- As Conservas de Vegetais
podem ser armazenadas em
recipiente metálico (18
meses) e de vidro (24
meses);
- Os Cogumelos podem ser
embalados em Recipientes
metálicos (18 meses) e
Recipientes de vidro (24
meses).
Produtos hor�colas frescos:
Não é necessária a indicação
da data de validade.

Cer�ﬁcado de origem
Cer�ﬁcado veterinário, sanitário
ou ﬁtossanitário.
Reconhecimento de embarque /
Declaração de exportação.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária | Saudi Arabian
Standards Organiza�on (SASO) (www.saso.org.sa) | Saudi Food
& Drug Authority (SFDA) (www.sfda.gov.sa) |
Saudi
Customs
Authority
(www.customs.gov.sa)
|
Autoridade de Controle de
Alimentos de Abu Dhabi
(ADFCA) - (www.abudhabi.ae).

