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Qual o caminho que quero/devo seguir? 



EMPRESA 

MARCA 

PATENTE 

CERTIFICAÇÃO 

Produtos 

Serviços 

Sistemas de 
Gestão 

Implementação 
requisitos 
específicos 

identidade 

Proteção do design / 

modelo 





Cumprimento de disposições regulamentares específicas: 

 

Área Alimentar 

 

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points ou Análise de Perigo 

e os Pontos Críticos de Controlo  

 

Regulamento (CE) n.º 852/2004 – estipula que todos os 

operadores do sector alimentar (desde a produção ao fornecimento) devem 

criar, aplicar e manter um processo ou processos permanentes baseados nos 

7 princípios do HACCP. 



Cumprimento de disposições regulamentares específicas: 

 

Área Alimentar 

 

 
BRC (British Retail Consortium)  

obrigatório para todos os fornecedores dos 

retalhistas do Reino Unido 

 

 

 

IFS (International Food Standard) - Referencial 

internacional, alemão e francês, destinado a ser 

cumprido e verificado por auditorias do cliente, para 

todos os fornecedores dos retalhistas (em vigor no 

Aldi, Lidl por exemplo) 



Cumprimento de disposições regulamentares específicas: 

 

Área Agrícola 

 
Certificado de agricultura biológica  

Regulamentos (CE) nº 834/2007 e  

889/2008 e suas alterações. 

 

 

Global GAP - Sistema Integrado de Garantia da Produção, Produção de 

Forragens Compostas, Material de Propagação de Plantas, Cadeia de 

Responsabilidade, etc.  

 



Certificação › Atestação de terceira parte, relativa a 

produtos/serviços, processos, sistemas ou pessoas.  

— ISO/IEC 17000 

 

Marcação CE - Marcação através da qual o fabricante 

evidencia que o produto cumpre todos os requisitos 

aplicáveis, previstos na legislação comunitária de 

harmonização que prevê a sua aposição.  

— Regulamento (CE) 765/2008  

(aplicável p.e. a quadros elétricos, produtos de construção, 

caixilharia de alumínio…entre outros)  

Certificação de Produtos: 

* marcação CE não é uma marca de certificação 



Certificação de Produtos: 

 

 Garante a fiabilidade e as performance do produto  
 

 reforça a confiança dos clientes; 

 faz a diferença face aos concorrentes; 

 aumenta a competitividade através da redução dos custos da não 

qualidade; 

 reforça a imagem da empresa; 

 facilita o acesso a novos mercados; 

 permite evidenciar o cumprimento de requisitos regulamentares. 

 



CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 

 
 Sistema de Gestão da Qualidade – NP EN ISO 9001; 

 

 

 

 

 

 Sistema de Gestão Ambiental – NP EN ISO 14001; 

 

 

 



CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 

 
 Sistema de Gestão da Segurança Alimentar – NP EN ISO 22000 
(Programas Pré-requisitos + Princípios HACCP + Comunicação Interativa; Gestão do Sistema)  

 

 

 

 

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho – OHSAS 18001 

(Occupational Health and Safety Assessment Services) / NP 4397; 

 



CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 
 

 Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

– NP 4457 

 

 

 

 

 

 Certificação Serviços de Tecnologias de Informação –  

- ISO/IEC 20000 

 

 



CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 

INTEGRADOS 
 





O QUE IMPLICA TRABALHAR PARA UMA CERTIFICAÇÃO? 

 Possível ajuste da cultura organizacional 

Documentar mais rigorosamente todas as atividades 

Garantir recursos humanos qualificados em qualquer atividade 

Garantia de utilização de infraestrutura em condições adequadas 

Determinar meios para monitorizar e medir resultados 

 Comprometer-se com a melhoria contínua  

 Contratar entidade Certificadora e obter a Concessão  

do Certificado de Conformidade 



VANTAGENS DA CERTIFICAÇÃO 

 Agrega confiança  

 Promove a fidelização 

 Permite definir, monitorizar, e analisar objetivos 

 Aumenta a competitividade  

Melhora a imagem institucional 

 Aumenta a motivação/orgulho da equipa 

 Facilita acesso a novos mercados  

 Evidencia o cumprimento de requisitos regulamentares 

 Evidencia o interesse na melhoria continua 



Questões? 
 

 

Obrigada pela vossa atenção! 
silvia.barriga@gmail.com 


