COLÔMBIA
O AgriExport é uma inicia�va de promoção internacional e de capacitação das PME do setor agroindustrial, promovida pela
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
do Brasil 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).

COLÔMBIA: CARACTERÍSTICAS GERAIS
A Colômbia situa-se na América do Sul e conta com uma superfície territorial de
1 141 748 km2, fazendo deste país o 25.º maior do mundo. Em termos fronteiriços, a
Colômbia depara-se a leste com a Venezuela e o Brasil; a sul com o Equador e o
Peru, a norte com o Panamá e o Mar do Caribe e a oeste com o Equador e o
Oceano Pacífico. O seu maior limite territorial é com a Venezuela, seguido do
Brasil e Peru e, por fim, o Panamá. O país tem, ainda, 2.900 quilómetros de costa
litoral.
População: 49,1 milhões (2017) | Densidade populacional: 43 hab./km² (2016)

COMO EXPORTAR PARA A COLÔMBIA?
Abordagem ao Mercado
Antes de realizar negócios na Colômbia, é importante:
• Conhecer os costumes locais;
• A cultura empresarial colombiana varia em todo o país.
Nas principais cidades (em par�cular Bogotá e Medellín), a
cultura empresarial é mais formal, muitas vezes mais do que
na Europa. Em cidades menores, como Cali ou costa norte,
a cultura é geralmente mais informal. No entanto, em todos
os casos, é essencial estabelecer relações pessoais para a
realização de negócios;
• Os nomes normalmente devem ser usados, mas os �tulos
são importantes e os termos como "Doutor" devem ser usa-

dos como uma forma de respeito. Isso pode ser usado para
qualquer pessoa com um diploma, não necessariamente
um doutorado;
• Ao cumprimentar alguém deverá ser com um aperto de
mão ﬁrme. Se o cumprimento for a alguém do género
feminino deverá ser com aperto de mão. No entanto, se já
não é a primeira vez que está com essa pessoa, é aceitável
cumprimentá-la na face direita. Ao terminar a reunião/visita
deverá cumprimentar de igual forma;
• Os colombianos costumam fazer férias durante o Natal,
Ano Novo e Semana Santa. As reuniões/visitas deverão ser
agendadas em outra época.

FICHAS DE PRODUTO
CARNE
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS

O importador deve estar registado
no INVIMA (Ins�tuto Nacional de
Vigilancia de Medicamento) e no
ICA (Ins�tuto Colombiano Agropecuário).
Há restrições quanto à carne de
suíno, dado não haver uma
equivalência entre as normas
portuguesas e as normas colombianas. Em curso está a habilitação
para as carnes de ave e a carne de
suíno, congelada. A ﬁscalidade
pode variar consoante o produto, o
seu grau de transformação ou o
subproduto.
Segundo informação da DGAV Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária, atualmente, o mercado está fechado à importação de
charcutaria de Portugal.

SEGURANÇA

REQUISITOS DE EMBALAGEM

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO

ALIMENTAR

E ROTULAGEM

NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS

O ICA é responsável pela emissão
de licenças ﬁtossanitárias (SPS) de
importação para produtos de
origem animal. A licença de importação detalha os requisitos zoo-sanitários e/ou SPS.
Os países da União Europeia (UE)
beneﬁciam de procedimentos simpliﬁcados junto do ICA e do
INVIMA. Podem solicitar o
reconhecimento da equivalência
do seu sistema de inspeção, o que
não acontece com a carne suína.
Para atestar que o produto foi inspecionado, não está contaminado,
não possui doenças contagiosas e
está conforme os regulamentos do
país de importação, solicita-se, e
redigido em espanhol, o cer�ﬁcado de salud veterinario para produtos de origen animal, a emi�r pela
DGAV.
Pode também ser necessário o
Cer�ﬁcate of Free Sale que atesta
que o produto cumpre todos os
requisitos de produção e comercialização no país de origem, sendo
emi�do ou pela DGAV ou por uma
Câmara de Comércio competente.

Embalagem:
•Embalagens compar�mentadas;
Embalagem a Vácuo; Película
térmica; Embalagem atmosfera
com Dióxido de Carbono; Embalagem de dupla capa para frio;
Embalagem a vácuo com ﬁlme
removível.
•Embalagem para congelamento:
Embalagem plás�ca, especialmente termoplás�cos; Recipientes de
várias camadas ﬂexíveis; Embalagem a vácuo.
Rotulagem:
Devem ser incluídas as seguintes
informações nos rótulos da carne
de porco, Transformada (fresca,
refrigerada ou congelada); carne
de aves de capoeira (aves inteiras),
não transformadas; aves de
capoeira (frescas, refrigeradas ou
congeladas):
•Língua espanhola (o rótulo
poderá ter uma e�queta autocolante em outra língua);
•Nome do produto;
•Conteúdo líquido e peso escorrido em unidades métrica;
•Nome e morada do produtor ou

É necessário Cer�ﬁcado Sanitário
emi�do pela DGAV. O Cer�ﬁcado
de Origem deve também acompanhar. O importador pode requerer
outros cer�ﬁcados adicionais ao
produtor.
O registo sanitário é necessário
para a comercialização de produtos de origem animal na Colômbia.
Estando o exportador incluído na
lista de estabelecimentos autorizados, ele deve solicitar a inscrição
sanitária de cada produto individualmente.
Os documentos que devem
acompanhar a aplicação online do
mesmo são os seguintes:
•Cer�ﬁcado de existência e
representação legal do exportador;
•Cer�ﬁcado de venda gratuita
emi�do pela autoridade sanitária
do país de origem em que declara

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
h�ps://www.dgav.pt
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia (DIAN)
h�p://www.dian.gov.co
Ins�tuto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
h�ps://www.invima.gov.co
Ins�tuto Colombiano Agropecuário (ICA)
www.ica.gov.co
Ins�tuto Colombiano de Normas
Técnicas y Cer�ﬁcacíon (INCOTEC)
www.icontec.org.co

processador e do importador;
•Iden�ﬁcação do Lote;
•Data de validade e/ou a vida ú�l
mínima de forma legível, visível e
indelével. Os rótulos devem incluir
informações sobre a preservação

que o produto é vendido livremente no país;
•Carta de autorização do fabricante ao importador para importar e
comercializar o produto na Colômbia.
do produto;
•Instruções de conservação do
produto;
•Número de registo sanitário
emi�do pelo INVIMA;
•Rotulagem nutricional.

AZEITE
RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS

Os bens subme�dos a restrições
necessitam de cumprir requisitos
de
licenciamento
prévio,
autorização e registo sanitário
junto das diversas en�dades competentes: INVIMA - Ins�tuto Nacional, de Vigilância de Medicamentos y Alimentos.

SEGURANÇA

REQUISITOS DE EMBALAGEM

CERTIFICAÇÕES E VISTORIAS

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO

ALIMENTAR

E ROTULAGEM

NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS

Para laborar, a empresa já deve
cumprir os requisitos legais
exigidos pelas en�dades no país de
origem.
Pode também ser necessário o
Cer�ﬁcate of Free Sale que atesta
que o produto cumpre todos os
requisitos de produção e comercialização no país de origem, sendo
emi�do ou pela Direção Geral de
Agricultura e Veterinária (DGAV) ou
por uma Câmara de Comércio
competente.
É necessário o cer�ﬁcado de
análises, documento que cer�ﬁca
que foram efetuados, em laboratório apropriado, os testes microbiológicos e �sico-quimicos. Este
requer a obrigatoriedade de ser
redigido em língua espanhola.

Embalagem:
O azeite na Colômbia é apresentado
em garrafas de vidro e de plás�co
(250 ml, 500 ml, 750 ml e 1000 ml) e
em latas (140ml, 500ml e 5litros).
Rotulagem:
•Os rótulos devem ser em língua espanhola (ou colocar uma e�queta
caso se encontre em outra língua);
•Nome do produto;
•Nome e morada do importador e
do produtor;
•Conteúdo líquido em unidades
métricas;
•Lista de ingredientes;
•Número de registo INVIMA;
•Método recomendado de conservação;
• Data de validade do produto;
• Informação nutricional.

Para além da documentação geral
que acompanha as transações
comerciais internacionais (ex.: fatura comercial; documentos de
transporte), são exigidas formalidades especíﬁcas para a importação
do azeite, como sejam, o cer�ﬁcado de origem emi�do pela Direção
Geral de Agricultura e Veterinária
(DGAV) e todos os procedimentos
deﬁnidos no INVIMA.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
h�ps://www.dgav.pt
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia (DIAN)
h�p://www.dian.gov.co
Ins�tuto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
h�ps://www.invima.gov.co
Ins�tuto Colombiano Agropecuário
(ICA)
www.ica.gov.co
Ins�tuto Colombiano de Normas
Técnicas y Cer�ﬁcacíon (INCOTEC)
www.icontec.org.co

QUEIJO
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

O ICA é responsável pela emissão
de licenças ﬁtossanitárias (SPS) de
importação para produtos de
produtos lácteos. O importador
também deve obter uma
aprovação "Visto Bueno" pela
INVIMA.
É necessário o cer�ﬁcado de salud
veterinario para produtos de
origen animal, emi�do pela DGAV,
e que atesta que o produto foi
inspecionado, não está contaminado, não possui doenças contagiosas e está conforme os regulamentos do país de importação.

Embalagem:
As embalagens de queijo devem
garan�r a proteção do produto e
manter as caracterís�cas organolép�cas, �sico-química e microbiológica.
Os queijos mais vendidos na
Colômbia são:
•Queijo em barra (2 quilos e mais)
e Peças redondas (3,5 quilos e
mais) devem ser envoltas em
material transparente de calor
retrác�l ou cores (denomiado criobac) para reter a humidade e
limpeza.
Rotulagem:
As seguintes informações devem
ser incluídas no rótulo dos queijos:
•Nome do produto;
•Lista de ingredientes em ordem
decrescente por peso;
•Conteúdo líquido e peso escorrido em unidades métricas (isto é,
gramas, quilogramas);
•Nome e morada do produtor ou
processador e do importador;
•Iden�ﬁcação do lote;

Sendo um produto de origem
animal, é necessário Cer�ﬁcado
Sanitário emi�do pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV) em Portugal.
O Cer�ﬁcado de Origem deve
também
acompanhar.
O
importador pode requerer outros
cer�ﬁcados adicionais ao produtor.
O registo sanitário é necessário
para a comercialização de
produtos lácteos na Colômbia.
Estando o exportador incluído na
lista
de
estabelecimentos
autorizados, ele deve solicitar a
inscrição sanitária individual de
cada produto. O registo sanitário é
válido por 10 anos. Custa cerca de
1000 euros e o tempo es�mado
para a conclusão do procedimento
é de cerca de três meses.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
h�ps://www.dgav.pt
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia (DIAN)
h�p://www.dian.gov.co
Ins�tuto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
h�ps://www.invima.gov.co
Ins�tuto Colombiano
Agropecuário (ICA)
www.ica.gov.co
Ins�tuto Colombiano de Normas
Técnicas y Cer�ﬁcacíon (INCOTEC)
www.icontec.org.co

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

O importador deve estar registado
no INVIMA - Ins�tuto Nacional, de
Vigilância de Medicamentos y
Alimentos. O cer�ﬁcado zoo
sanitário deve ser pedido pelo
importador junto do ICA - Ins�tuto
Colombiano Agropecuário, fornecendo autorização formal ao
importador local para importar
determinados produtos derivados
de animais e/ou animais para a
Colômbia sob certos requisitos de
saúde animal.

•Cada pacote deve levar a data de
validade e/ou a vida ú�l mínima de
forma legível, visível e indelével.
(Para Queijo, apresentado em
plás�co, especialmente embala-

dos a vácuo e refrigerado – validade de 12 meses);
•Instruções para o uso do produto;
•Número de registo sanitário
emi�do pela INVIMA.
•Rotulagem nutricional.

PET FOOD
SEGURANÇA

REQUISITOS DE
REQUISITOS
DEEMBALAGEM
EMBALAGEME

CERTIFICAÇÕES E
E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

ALIMENTAR

E ROTULAGEM
ROTULAGEM

NECESSÁRIAS
NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

A DGAV deverá emi�r o cer�ﬁcado
ﬁtossanitário a ser apresentado ao
ICA, que conﬁrma que a fábrica e
os produtos dela oriundos foram
inspecionados, de acordo com os
procedimentos apropriados, estão
livres de pestes e que estão conformes com os regulamentos ﬁtossanitários do país importador.
Registo sanitário emi�do pelo
INVIMA e cer�ﬁcado de origem
emi�do pela DGAV. Para laborar, a
empresa já deve cumprir os requisitos legais exigidos pelas en�dades no país de origem. Pode
também ser necessário o Cer�ﬁcate of Free Sale que atesta que o
produto cumpre todos os requisitos de produção e comercialização
no país de origem, sendo emi�do
ou pela DGAV ou por uma Câmara
de Comércio competente.
É necessário o cer�ﬁcado de análises, documento que cer�ﬁca que
foram efetuados, em laboratório
apropriado, os testes microbiológicos e �sico-quimicos (redigido
em língua espanhola).

Embalagem:
Os principais �pos de alimentos
para pet food são classiﬁcados
como húmidos, semi-húmidos e
secos. As embalagens são feitas de
alumínio, como as latas para as
refeições prontas, e embalagens
plás�cas ﬂexíveis u�lizadas para
snacks e alimento seco.
Porções mais vendidas:
Latas: 100gr e 374gr;
Embalagens plás�cas: 400gr, 1kg,
2kg, 4kg, 8kg, 17kg.
Rotulagem:
As e�quetas nos produtos alimentares elaborados para animais de
es�mação devem indicar:
•O nome ou marca especíﬁca do
produto;
•Composição garan�da indicando
o nome genérico de ingredientes
a�vos em ordem de importância;
•Conteúdo líquido em unidades
métricas;
•Número de lote de produção no
sistema numérico ou alfanumérico;

Para além da documentação geral
que acompanha as transações
comerciais internacionais (ex.:
fatura comercial; documentos de
transporte), são exigidas formalidades especíﬁcas para a importação,
como sejam, o cer�ﬁcado de
origem emi�do pela Direção-Geral
de Alimentação e Veterinária
(DGAV) e todos os procedimentos
deﬁnidos no INVIMA - Ins�tuto de
Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, preparando a inspeção
posterior.
Pode ser requerida a declaracion
andina del valor, para desalfandegamento da mercadoria, desde
que os produtos não sejam
duty-free e desde que excedam

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
h�ps://www.dgav.pt
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia (DIAN)
h�p://www.dian.gov.co
Ins�tuto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
h�ps://www.invima.gov.co
Ins�tuto Colombiano
Agropecuário (ICA)
www.ica.gov.co
Ins�tuto Colombiano de Normas
Técnicas y Cer�ﬁcacíon (INCOTEC)
www.icontec.org.co

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Não especiﬁcado.

•Data de validade;
•Número de registo no ICA;
•Nome e morada do produtor,
exportador e do importador;
•País de origem;
•Informações sobre o valor
nutricional: dieta equilibrada,
suplementar, etc.

um valor FOB de 5000 USD (cerca
de 4368€).
O rótulo deve ser impresso em
cada lado da embalagem, com um
tamanho mínimo de 10 por 20 cm.
O rótulo pode incluir um idioma
diferente, mas deve ter uma
transcrição em espanhol.

MOLHOS E CONDIMENTOS
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

Registo sanitário emi�do pelo
INVIMA e cer�ﬁcado de origem
emi�do pela DGAV. Para laborar, a
empresa já deve cumprir os
requisitos legais exigidos pelas
en�dades no país de origem.

Embalagem:
Tamanhos mais comuns de
molhos: 380g (mais popular),
enquanto os pacotes de 200g e
400g também estão disponíveis.
Nos molhos, as embalagens de PET
são as mais apreciadas (também
são usados os frascos de vidro).
Rotulagem:
•Nome do alimento;
•Lista de ingredientes;
•Conteúdo líquido e peso;
•Nome e morada do fabricante;
• den�ﬁcação do lote;
•Data e instruções de armazenamento;
•Instruções de uso;
•Registo sanitário INVIMA e declaração nutricional.
Quando o conteúdo do rótulo ou
do alimento importado es�ver em
língua estrangeira, o produto deve
conter um rótulo ou e�queta

Para além da documentação geral
que acompanha as transações comerciais internacionais (ex.: fatura
comercial; documentos de transporte), são exigidas formalidades
especíﬁcas para a importação,
como sejam, o cer�ﬁcado de origem emi�do pela DGAV Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária e todos os procedimentos deﬁnidos no INVIMA - Ins�tuto
de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos preparando a inspeção
posterior. Pode ser requerida a
declaracion andina del valor e o
Cer�ﬁcate of Free Sale. É necessário o cer�ﬁcado de análisis,
documento que cer�ﬁca que foram efetuados, em laboratório
apropriado, os testes microbiológi-

RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
RESTRIÇÕES

REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO

Não especiﬁcado.

Direção Geral de Agricultura e
Veterinária (DGAV)
h�ps://www.dgav.pt
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia (DIAN)
h�p://www.dian.gov.co
Ins�tuto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
h�ps://www.invima.gov.co
Ins�tuto Colombiano
Agropecuário (ICA)
www.ica.gov.co
Ins�tuto Colombiano de Normas
Técnicas y Cer�ﬁcacíon (INCOTEC)
www.icontec.org.co

cos e �sico-quimicos (redigido em
língua espanhola).

autocolante com as informações
em espanhol.

ARROZ E FARINHA
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

A importação de produtos de
origem vegetal requer a expedição
do Documento de Requisitos de
Importação Fitossanitária (DRFI) da
parte do ICA. Para ﬁns de desalfandegamento, pode ser requerido o
cer�ﬁcado de fumigacion. É
necessário o cer�ﬁcado de análisis,
documento que cer�ﬁca que
foram efetuados, em laboratório
apropriado, todos os testes
microbiológicos e �sico-quimicos
necessários (redigido em língua
espanhola). Na colômbia não
aceitam Arroz com os seguintes
parâmetros: Grãos daniﬁcados por
calor, a presença de fungos e
insetos, impurezas, sujidade,
sementes.

Embalagem:
Arroz:
O produto é tradicionalmente apresentado em sacos plás�cos transparentes numa ampla variedade de
apresentações, desde cerca de 250gr
(ideal para famílias pequenas) até aos
sacos de 10kg para aqueles que preferem comprar com menos
frequência.
Rotulagem:
Os requisitos de rotulagem, para a
farinha e para o arroz, incluem:
•Nome do alimento;
•Lista de ingredientes;
•Conteúdo líquido e peso;
•Nome e morada do fabricante;
•Iden�ﬁcação do lote;
•Data e instruções de armazenamento;
•Instruções de uso;
•Registo sanitário INVIMA e
declaração nutricional.
Farinha
O rótulo da embalagem de farinha
deve conter de forma destacada o
�po de farinha e a quan�dade de
micronutrientes adicionado (mg/kg).
A data de validade da Farinha deve
ser no mínimo de 12 meses a par�r
da data de produção. Para ser
recebido em armazém tem de ter
pelo menos 3 meses de validade.

O importador deve solicitar o
documento
de
requisitos
ﬁtossanitários diretamente através
do Sistema de Información Sanitario
para Importación y Exportación de
Productos Agrícolas y Pecuarios –
SISPAP , do ICA.
É necessária a emissão de cer�ﬁcados de exportação AGREX para
cereais, açúcar e arroz. Os cer�ﬁcados de exportação AGREX, obrigam
à cons�tuição de garan�as,
mediante o valor da mercadoria.
Deve ser requerido o cer�ﬁcado de
origem.
É necessário um cer�ﬁcado
Solicitud registro sanitário de alimento, que prove que o produto, a
ser importado, está registado no
Ministério da Saúde e da Proteção
Social (Minsalud). O importador
deverá obter o registro como importador de insumos veterinários y
material gené�co animal, requerido
para desalfandegamento e acesso
ao mercado, junto do ICA.

Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia (DIAN)
h�p://www.dian.gov.co
Ins�tuto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
h�ps://www.invima.gov.co
Ins�tuto Colombiano Agropecuário
(ICA)
www.ica.gov.co
Ins�tuto Colombiano de Normas
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Farinha:
A farinha de trigo vendida na
Colômbia deve ser for�ﬁcada com
vitamina B1, vitamina B2, niacina,
ácido fólico e ferro, e a adição de
cálcio pode ser uma opção. A
qualidade dos micronutrientes
deve obedecer às especiﬁcações
técnicas do Codex Alimentarius, do
Food Chemical Codex e do
INVIMA.
Arroz:
Os produtores que já possuem
uma avaliação de risco aprovada
pelo Ins�tuto Colombiano de
Agricultura - ICA, para produtos
especíﬁcos, podem exportar sem
diﬁculdade.
Será necessário
solicitar e preencher o Documento
de Requisitos de Importação
Fitossanitária (DRFI) do ICA para
cada carregamento chegado à
Colômbia.

Arroz
A data de validade do Arroz deve ser
no mínimo de 6 meses a par�r da
data de produção. Para ser recebido
em armazém tem de ter pelo menos
3 meses de validade.

DOCES, COMPOTAS E SUMOS DE FRUTAS
SEGURANÇA

REQUISITOS DE
REQUISITOS
DEEMBALAGEM
EMBALAGEME

CERTIFICAÇÕES E
E VISTORIAS
VISTORIAS
CERTIFICAÇÕES

ENTIDADES
VEIS PELO
PELO
ENTIDADES RESPONSÁ
RESPONSÁVEIS

ALIMENTAR

E ROTULAGEM
ROTULAGEM

NECESSÁRIAS
NECESSÁRIAS

REGISTO/LICENCIAMENTOS
REGISTO/LICENCIAMENTOS

Desde maio de 2015, os países da
União Europeia (UE) beneﬁciam
dos procedimentos simpliﬁcados
junto do INVIMA. Os países da UE
podem solicitar o reconhecimento
da equivalência do seu sistema de
inspeção. Reconhecido o sistema,
os países podem enviar através da
UE uma lista de estabelecimentos
autorizados a exportar para a
Colômbia sem custo, inspeção ou
procedimento
adicional.
É
necessário o cer�ﬁcado de análisis,
documento que cer�ﬁca que
foram efetuados, em laboratório
apropriado, os testes microbiológicos e �sico-quimicos (redigido em
espanhol).

Rotulagem:
•Nome do produto;
•Lista de ingredientes em ordem
decrescente por peso;
•Conteúdo líquido e peso escorrido
em unidades métricas (isto é, gramas,
quilogramas);
•Nome e morada do produtor ou
processador e do importador;
•Nome e morada do importador;
•Cada embalagem deve levar a data
de validade e/ou a vida ú�l mínima
de forma legível, visível e indelével;
•Incluir informações sobre a preservação do produto;
•Instruções para o uso e conservação
do produto;
•Número de registo sanitário emi�do
pela INVIMA;
•Informação nutricional.
Rotulagem especíﬁca:
- Especiﬁcamente para os néctares,
refrigerantes e bebidas que contenham sumo, polpa de fruta ou
concentrados de frutas: sinalizar no
rótulo frontal a quan�dade exata de
fruta.
- A rotulagem dos produtos que

O exportador deve estar registado
no INVIMA - Ins�tuto de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos.
Estando o exportador incluído na
lista de estabelecimentos autorizados, ele deve solicitar a inscrição
sanitária de cada produto individualmente. Os documentos que
devem acompanhar a aplicação
online do mesmo são os seguintes:
•Cer�ﬁcado de existência e
representação legal do exportador;
•Cer�ﬁcado de venda gratuita
emi�do pela autoridade sanitária
do país de origem em que declara
que o produto é vendido livremente
no país;
•Carta de autorização do fabricante
ao importador para importar e
comercializar o produto na
Colômbia.
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O produtor e o importador devem
estar registados no Ins�tuto
Nacional de Vigilancia de
Medicamento - INVIMA e Ins�tuto
Colombiano de Agricultura - ICA .
Para importação para a Colômbia é
necessário obter o "registo
sanitário", emi�do pelo INVIMA Ins�tuto de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Art.
41 RD 3075/1997).

contenham adi�vos, molhos, geleias e
marmeladas, devem cumprir os
requisitos das Resoluções 5109 e 0333,
quanto à composição, produtos adi�vos
e subs�tutos.

REFEIÇÕES PRONTAS E SOBREMESAS
SEGURANÇA

REQUISITOS DE
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DEEMBALAGEM
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ENTIDADES
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REGISTO/LICENCIAMENTOS
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Registo sanitário emi�do pelo
INVIMA e cer�ﬁcado de origem
emi�do pela DGAV - Direção Geral
de Agricultura e Veterinária. Para
laborar, a empresa já deve cumprir
os requisitos legais exigidos pelas
en�dades no país de origem.
É necessário o cer�ﬁcado de
análisis, documento que cer�ﬁca
que foram efetuados, em
laboratório apropriado, os testes
microbiológicos e �sico-quimicos
(redigido em espanhol).
Pode também ser necessário o
Cer�ﬁcate of Free Sale que atesta
que o produto cumpre todos os
requisitos de produção e
comercialização no país de origem,
sendo emi�do ou pela DGAV ou
por uma Câmara de Comércio
competente.

Rotulagem:
•Nome do produto;
•Lista de ingredientes em ordem
decrescente por peso;
•Conteúdo líquido e peso escorrido em unidades métricas (isto é,
gramas, quilogramas);
•Nome e morada do produtor ou
processador;
•Nome e morada do importador;
•Cada embalagem deve levar a
data de validade e/ou a vida ú�l
mínima de forma legível, visível e
indelével. Esta informação pode
ser em números, números e letras,
barras, dados perfurados ou
ranhuras;
•Incluir informações sobre a
preservação do produto;
•Instruções para o uso e conservação do produto;
•Número de registo sanitário
emi�do pela INVIMA - Ins�tuto de
Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos;
•A rotulagem nutricional deve ser

Estando o exportador incluído na
lista de estabelecimentos autorizados, ele deve solicitar a inscrição
sanitária de cada produto
individualmente. Os documentos
que devem acompanhar a
aplicação online do mesmo são os
seguintes:
•Cer�ﬁcado de existência e
representação legal do exportador;
•Cer�ﬁcado de venda gratuita
emi�do pela autoridade sanitária
do país de origem em que declara
que o produto é vendido livremente
no país;
•Carta de autorização do fabricante
ao importador para importar e
comercializar o produto na
Colômbia.
Pode ser requerida a declaracion
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O mercado encontra-se fechado
para a importação de refeições-prontas de Portugal.

escrita em espanhol, embora
possa aparecer noutra língua. Pode
ser usada uma e�queta autocolante, mas deve fornecer as
informações necessárias de forma
proeminente.

andina
del
valor,
para
desalfandegamento da mercadoria,
desde que os produtos não sejam
duty-free e desde que excedam um
valor FOB de 5000 USD (cerca de
4330€).

VEGETAIS
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

Para laborar, a empresa já deve
cumprir os requisitos legais
exigidos pelas en�dades no país de
origem. Pode também ser
necessário o Cer�ﬁcate of Free
Sale que atesta que o produto
cumpre todos os requisitos de
produção e comercialização no
país de origem, sendo emi�do ou
pela DGAV ou por uma Câmara de
Comércio competente.
Para ﬁns de desalfandegamento,
pode ser requerido o cer�ﬁcado
de fumigacion, que atesta que os
tratamentos de fumigação foram
efetuados de acordo com os
requisitos de quarenta da
Colômbia.
É importante manter a carga, à
temperatura,
humidade
e
condições necessárias, ao longo de
toda a cadeia logís�ca.

Embalagem:
Para exportar legumes para a
Colômbia é recomendável u�lizar
Embalagem de papelão ondulado,
armazenável. A embalagem deve
ter as seguintes medidas máximas:
Base modular de 600 mm x 400
mm (CF1) e Base modular de 400
mm x 300 mm (CF2).
Para venda ao público:
Bandeja de vegetais em papel:
protege durante o transporte e
oferece aos consumidores uma
excelente visibilidade do produto.
São uma alterna�va às embalagens de plás�co ou polies�reno.
Rotulagem:
•Nome do produto;
•Lista de ingredientes em ordem
decrescente por peso;
•Conteúdo líquido e peso
escorrido em unidades métrica;
•Nome e morada do produtor ou
processador e do importador;
•Iden�ﬁcação do lote;
•Cada pacote deve levar a data de
validade e/ou a vida ú�l mínima de
forma legível, visível e indelével.
Além disso, os rótulos devem
incluir informações sobre a preservação do produto.
•Número de registo sanitário
emi�do pela INVIMA.
Vegetais congelados
•Instruções para confeção do
produto (se aplicável);
•Condições de congelação.

Para cada embarque, o importador
deve preencher o Documento de
Requisitos Fitossanitários (DRFI). O
importador ou o seu representante deve obter diretamente o
documento ﬁtossanitário através
do módulo “importação de
vegetais” do Sistema de Información Sanitario para Importación y
Exportación
de
Productos
Agrícolas y Pecuarios – SISPAD.
Logo que tenha o documento
pode solicitar o registo de
importação através da Ventanilla
Unica de Comercio Exterior
(VUCE).
Assim que o carregamento chegar
à Colômbia, o importador deverá
solicitar uma inspeção para obter o
Cer�ﬁcado Fitosanitario para
Na�onaliza�on – CFN. O importador deverá estar presente no porto
ou no aeroporto de entrada, para a
inspeção ﬁtossanitária, devendo
fornecer os seguintes documentos:
-Documento
de
Requisitos
Fitossanitários (DRFI);
-Cer�ﬁcado Fitossanitário para
exportação emi�do pela DGAV –
Direção Geral de Agricultura e
Veterinária;
-Cópia da bill of lading e do
manifesto de cargo;
- Cópia da fatura ou packing list.
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O produto deve ser registado junto
do INVIMA - Ins�tuto de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos.
Poderá ser enviada uma amostra
do rótulo para acelerar o processo
de registo.
Os produtores que já possuem
uma avaliação de risco aprovada
pelo Ins�tuto Colombiano de
Agricultura - ICA , para produtos
especíﬁcos, podem exportar sem
diﬁculdade. Será necessário
solicitar e preencher o Documento
de Requisitos de Importação
Fitossanitária (DRFI) do ICA para
cada
variedade
e
cada
carregamento
chegado
à
Colômbia.

