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Impressores 

e.v. Embalagens Vandoma de Lopes Teixeira & C Lda 

 Emba – Comércio e Indústria de embalagem, lda 

 www.emba.pt 

 Etiquembal Baptista de Lima, Lda  
www.etiqembal.pt 

 

 

 
Unipromo ? 

Lifresca (Empresa do Grupo Higifarma)? 

www.higifarma.pt 

ISIS  

 

 

 

Embaladoras 

R 
Pacotes embalados pela RAR  

www.docerar.pt 

T 

Pacotes embalados pela Tate & Lyle  
Tate & Lyle - Açucares Portugal, S.A. 
www.sidul.pt 
www.tateandlyle.com 

 Pacotes embalados pela Sugapack  

www.sugapack.com/sp/index.html 

A.C. 

 

A.C. Embaladora  
(AC-Armando Augusto Gonçalves da Costa) 

www.acembaladora.com 

Empacotal 
Empacotal, Lda  
Soc.. Empacotadora Géneros Alimentícios, Lda 
www.empacotal.pt 

 Sucrame, Produtos Alimentares Lda 

www.sucrame.pt 

Sinaga 
Sociedade de Industrias Agricolas Açoreanas S.A 

www.sinaga.pt 

Sweets And Sugar 
Sweet And Sugar – Comercialização Açúcar e Derivados,SA 

www.dropsvilla.com 

DAI 
DAI - Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, S.A. 
www.dai-sa.pt 
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Outros Símbolos 

 Símbolo Ponto Verde -  é uma marca registada internacionalmente em mais 
de 170 países, cujos direitos de utilização são geridos pela sociedade 
Packaging Recovery Organization Europe, s.p.r.l. (Pro Europe). 

A Sociedade Ponto Verde detém os direitos de utilização deste símbolo em 
Portugal, autorizando também a sua utilização pelos seus parceiros mediante 
condições previamente definidas. 

www.pontoverde.pt/ 

 

 

 

 

Segurança da Embalagem Alimentar - Esta marcação garante que a 
embalagem assegura a qualidade do alimento e que o protege contra qualquer 
tipo de contaminação conservando-o em bom estado de consumo pelo menos 
até expirar o prazo de validade desse mesmo produto.  

Contudo o controlo sobre a aplicação deste símbolo nas embalagens não tem 
qualquer tipo de controlo pelo que lhe confere uma utilização abusiva. 

 Símbolo com informação extra para o utilizador/consumidor saber o que fazer 
ou como pode ajudar a dar seguimento aos resíduos. Este símbolo sugere 
onde deve ser colocadas as embalagens depois de usadas. 

e 
Esta indicação encontra-se junto à quantidade líquida do produto alimentar e 
significa que o conteúdo declarado pelo fabricante, embalador ou distribuidor 
está dentro das margens de erro, em relação ao que é legalmente aceite. 

 


