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No nosso dia-a-dia na SGS estamos por vezes tão focados na prestação dos 
serviços para os nossos clientes empresariais que por vezes nem temos 
noção do impacto que as soluções da SGS tem para a Vida das Pessoas.

Incorporamos valor nos produtos e serviços que os nossos clientes 
entregam à sociedade e foi por este motivo que decidimos fazer este 
número da SGS Global dedicado a este tema. É importante que os nossos 
stakeholders – fornecedores, clientes, parceiros, colaboradores, entre outros 
– interpretem a relevância da SGS na Vida das Pessoas.

Quando comemos, quando vestimos, quando abastecemos o automóvel, 
quando estamos a trabalhar, quando queremos empreender ou mesmo 
apreender, a SGS já esteve provavelmente a montante.

E é esta missão, quase indelével, que faz com que os colaboradores da SGS 
trabalhem com paixão, integridade, inovação e empreendedorismo porque 
afinal sentem a responsabilidade de contribuirmos com valor positivo para a 
sociedade.

Neste número da revista evidenciamos como a SGS cria relações de 
grande parceria com os seus clientes como são exemplos da Primohorta, o 
Intermarché, a Brisa, a Nespresso e os CTT. 

Agora, convido-o a conhecer como a SGS cria valor na Sua Vida!

EDITORIAL

PAULO GOMES
Diretor de Marketing
Grupo SGS Portugal

A SGS NA VIDA 
DAS PESSOAS   
 
Quero contar-vos uma história…

A SGS presente na vida das 
pessoas, na nossa vida, na vida 
daqueles que mais amamos. 
Uma presença que se manifesta 
pelas inúmeras soluções que 
oferece aos setores agroalimentar, 
na indústria, nos edifícios, no 
comércio e serviços, na sua vida.

A SGS como uma referência na 
procura de certezas, em Portugal 
e no mundo, construídas através 
de testes, inspeção, certificação, 
consultoria técnica, formação.

SGS quando precisa ter certeza!

Faça download de um leitor QR no 
seu dispositivo móvel, aponte a 
câmara para este código e assista 
ao vídeo, ou aceda no seu browser 
através de: goo.gl/fyZNjV
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AS PESSOAS, 
O PRESENTE 
E O FUTURO

O mercado vê a SGS como uma 
entidade prestadora de serviços 
para empresas mas na realidade 
a sua proposta de valor vai muito 
para além dos interesses das 
organizações. 

Sem dúvida. A SGS é uma empresa 
com quase 140 anos e ao longo destas 
décadas desenvolvemos soluções para 
diversos clientes dos mais variados 
setores. Mas, em última instância, 
todas as soluções têm como objetivo 
final garantir a qualidade e segurança 
das pessoas, famílias e profissionais. 
Quando inspecionamos, verificamos, 
testamos ou certificamos, estamos 
a contribuir para que o consumo de 
bens e serviços por parte das pessoas 
seja mais seguro e satisfaça as suas 
necessidades em termos de qualida-
de. Estamos atentos às exigências e 

necessidades do consumidor final para 
desenvolvermos e apresentarmos solu-
ções ao mercado que sejam capazes de 
aumentar o impacto da nossa atividade 
na vida das pessoas.

Em 2016, o Grupo SGS anunciou 
uma reorganização dos seus 
negócios. De que forma esta se 
refletiu na SGS Portugal?

Em 2016 o Grupo SGS repensou a sua 
estrutura e a oferta dos seus serviços, 
com o objetivo de criar maior valor para 
todos os seus stakeholders. Assim, 
foi definido um novo foco estratégico 
direcionado para as Tecnologias de 
Informação, Big Data e E-Commer-
ce, potenciando a nossa presença no 
mercado. Para além disto, a Sustentabi-
lidade surgiu como uma das prioridades 
estratégicas do Grupo SGS, através 

Entrevista com João Marques, Presidente do Conselho de 
Administração da SGS Portugal.
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de quatro pilares chave: Excelência 
profissional, Pessoas, Ambiente e 
Comunidade. 
A SGS Portugal seguiu estas novas 
diretrizes e, definiu as pessoas como 
uma prioridade estratégica. Neste 
sentido, durante esse ano, demos os 
primeiros passos num processo de 
mudança e reorganização que eu acre-
dito ser essencial para o sucesso da 
SGS, implementando uma nova visão 
organizacional que tem por base uma 
gestão centrada nas pessoas e nas 
suas competências, na diferenciação 
pelo desenvolvimento e inovação e na 
eficiência dos processos.

Podemos então dizer que estamos 
a assistir a uma mudança de 
abordagem da SGS?

Sim, sem dúvida. É uma mudança que 
tem como razão de ser as pessoas 
e que se manifesta não só a nível 
externo, ou seja, para o mercado, como 
a nível interno, para os nossos colabo-
radores. 

Numa perspetiva de mercado, preten-
demos agir cada vez mais numa lógica 
B2BC (Business-to-Business-to-Con-
sumer), que nos permita estar mais 
próximos das pessoas. Queremos 
oferecer aos nossos clientes um maior 
acompanhamento e um serviço cada 
vez mais inovador e integrado.  
Para isso, e no seguimento da reor-
ganização organizacional que referi 
anteriormente, em 2016 começámos 
a desenvolver o Centro de Serviços 
Partilhados (CSP). O CSP faz parte de 
um Plano de Transformação Estratégica 
(PTE) que inclui um conjunto de proje-
tos que visam o aumento da eficácia e 

eficiência, procurando tornar a SGS nu-
ma organização mais competitiva e ino-
vadora. Este projeto, que esteve a ser 
preparado durante seis meses, surge 
agora em 2017 como uma nova estrutu-
ra de suporte às áreas de negócio, que 
tem em vista a realização da gestão 
de operações e a alocação de técnicos 
no terreno, permitindo uma otimização 
de recursos. Desta forma, as áreas de 
negócio têm a possibilidade de manter 
um maior foco no cliente na competên-
cia técnica, no trabalho comercial e no 
desenvolvimento do negócio. Através 
do CSP, a SGS Portugal será capaz 
de reduzir o lead time entre o pedido 
do cliente e a prestação do serviço, 
agilizando todas as etapas da operação. 
Para além disto, os clientes poderão 
usufruir de um maior acompanhamento 
por parte dos técnicos e obter soluções 
cada vez mais integradas e completas. 
Numa perspetiva interna, também 
procurámos estar mais próximos das 
pessoas, das nossas pessoas. Neste 
sentido, no início de 2016, é criada a 
Direção de People Management and 
Internal Communication que inclui um 
conjunto de áreas que funcionavam até 
ao momento de forma independente na 
SGS Portugal: os Recursos Humanos, 
a Comunicação Interna e a Responsabi-
lidade Social Corporativa. Esta direção 
foi criada com o objetivo de agrupar 
e gerir de forma integrada e sinérgica 
estas três áreas, que têm em comum o 
facto de terem as pessoas como a sua 
razão de ser. 

Esta nova direção assume diferentes 
papéis na organização. Por um lado, 
desempenha uma função essencial 
na relação com os colaboradores. 
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Por outro lado, do ponto de vista da 
gestão, assume uma função enquanto 
parceiro estratégico das diferentes 
áreas de negócio e da gestão de topo 
da organização. Através de uma ação 
articulada nos seus diferentes níveis de 
intervenção, a direção de People Ma-
nagement and Internal Communication 
dá um contributo do ponto de vista da 
satisfação e motivação da equipa, que 
se irá refletir positivamente em termos 
do envolvimento dos colaboradores e, 
simultaneamente, nos resultados da 
SGS. No fundo, procurámos encontrar 
um ponto de equilíbrio entre as neces-
sidades e as expectativas das nossas 
pessoas e da própria organização.

Fez referência à Sustentabilidade. 
Que projetos e atividades estão a 
desenvolver neste âmbito? 

Para o Grupo SGS, a Sustentabilidade é 
uma prioridade estratégica, sendo que 
um dos nossos compromissos está 
relacionado com a comunidade. Através 
do desenvolvimento de projetos na área 
da educação, empowerment e ambien-
te, pretendemos construir parcerias 
estratégicas a longo prazo com as 
comunidades locais. 
Em Portugal, seguimos esta orientação 
estratégica do Grupo ao nível da sus-
tentabilidade e lançámos a Escola da 
Confiança. Este é um projeto inovador, 

baseado nos conhecimentos e serviços 
da SGS e no voluntariado dos colabo-
radores, que procura a aproximação da 
empresa à comunidade, trazendo uma 
nova dimensão da SGS ao público em 
geral, associando-a uma empresa que, 
tal como as escolas, trabalha para um 
futuro mais seguro. O projeto surge 
alinhado com aquilo que são os valores 
da empresa - a paixão, integridade, 
espírito empreendedor e inovação - e 
também com aquilo que a SGS garante 
através dos seus serviços: segurança e 
confiança.

Em 2016 concluímos a nossa primeira 
ação no âmbito da Escola da Confian-
ça, que resultou de uma parceria com 
a Junta de Freguesia de Carnide e 
consistiu na criação de uma “Escola 
de Trânsito” num Atelier de Tempos 
Livres de uma Escola da Comunidade. 
Através deste projeto 80 crianças que 
frequentavam este espaço, passaram a 
ter uma zona de convívio com as con-
dições adequadas e passaram a puder 
aprender regras básicas de segurança 
rodoviária.

Portanto, a SGS está a acompanhar 
as tendências relativas à 
Sustentabilidade. Mas no que diz 
respeito à 4.ª Revolução Industrial, 
esta já passou a fase em que era 

considerada uma tendência. A SGS 
está preparada para reagir a estas 
mudanças?

A SGS reconhece que a 4.ª Revolução 
Industrial está a transformar a econo-
mia. As rápidas modificações tecnológi-
cas vieram alterar a forma de trabalhar, 
os padrões de consumo e o modo de 
vida em sociedade, tendo influência 
nas dinâmicas e necessidades das 
organizações.
A fluidez da informação e o tratamento 
da mesma tem uma enorme relevân-
cia nas dinâmicas e necessidades das 
organizações, que, cada vez mais, 
procuram obter competências ao nível 
do data analytics, com o objetivo de 
otimizarem os seus processos. Para 
além disso, as novas tecnologias geraram 
maior flexibilidade em termos de pres-
tação de serviços e modos de trabalho, 
permitindo que as organizações conti-
nuem a funcionar mesmo à distância. 
A SGS tem estado atenta a estas 
evoluções e mudanças e estamos no 
caminho para nos tornarmos uma orga-
nização cada vez mais tecnológica. Nos 
últimos dois anos temos feito diversas 
aquisições em todo o mundo de empre-
sas tecnológicas que nos permitiram 
evoluir e adaptar as nossas soluções 
ao contexto da 4.ª Revolução Industrial. 
Neste sentido, em dezembro de 2016, 
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a SGS Portugal adquiriu o laboratório 
da Biopremier, uma startup nascida na 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, pioneira na aplicação do mé-
todo NGS – Next Generation Sequen-
cing – ao setor agroalimentar. O NGS 
consiste numa técnica de sequenciação 
de DNA capaz de identificar todas as 
espécies presentes em determinada 
amostra e que veio alterar o paradigma 
das análises alimentares, possibilitando 
a identificação de falhas e fraudes e 
garantindo a segurança dos consu-
midores. O NGS vem, desta forma, 
completar as soluções já existentes nos 
nossos laboratórios, criando um conjun-
to de novas oportunidades e oferecen-
do aos nossos clientes um serviço mais 
completo e integrado.
Com esta aquisição, os Laboratórios 
da SGS Portugal serão um Centro de 
Competência Internacional de investi-
gação capazes de servir as afiliadas da 
SGS em todo mundo e um hub regional 
para a execução de serviços na área da 
Biologia Molecular.

Perspetivam-se mais aquisições em 
Portugal?

O Grupo está atento e pede às suas 
afiliadas em todo o mundo para se 
focarem na pesquisa de tecnologia e 
empresas tecnológicas que contribuam 
para a evolução da SGS. Em Portugal 

estamos muito atentos ao trabalho da 
comunidade científica, às startups e a 
algumas empresas com quem já esta-
mos a trabalhar em parceria.

O que nos reserva a SGS para 2017?
O ano de 2017 será repleto de 
desafios e oportunidades. Estamos a 
implementar as mudanças necessárias 
para acompanhar as transformações 
do mercado e da própria sociedade, 
procurando oferecer soluções cada vez 
mais ajustadas aos nossos clientes.
Queremos continuar a fazer este 
caminho de inovação e a demonstrar, 
através dos nossos serviços de 
inspeção, verificação, testes e 
certificação que somos uma referência 
de qualidade e segurança, não só no 
mercado, mas, acima de tudo, na vida 
das pessoas.

JOÃO MARQUES
Managing Director 
Grupo SGS Portugal

ESTAMOS A IMPLEMENTAR AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS 
PARA ACOMPANHAR AS TRANSFORMAÇÕES DO 
MERCADO E DA PRÓPRIA SOCIEDADE
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Como está a correr a evolução 
da área de negócio na Europa 

e no resto do Mundo? 
A agricultura mudou muito. A 
agricultura de precisão já tem 
importância em algumas regiões do 
globo, tais como América do Norte, 
América Latina e África. E, pouco a 
pouco, também impactará grandes 
parcelas da Europa e da Ásia, levando-
nos a pensar de uma forma totalmente 
diferente no conceito agrícola.
Em termos do setor da alimentação, a 
FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação) avan-
ça que, até 2050, a produção alimentar 
deverá aumentar em cerca de 50% 
e muitos países entenderam o tema 
da segurança alimentar e investiram 
forte em tecnologias, tanto com meios 
próprios como através do outsourcing. 
Isto levou a um movimento crescente 
de internacionalização na cadeia de 
alimentação e ao nível dos fornecedo-
res, os quais estão longe dos centros 
de consumo, e é essa a razão que 
justifica a existência de programas de 
segurança a nível do processamento. 
A estratégia deverá, por isso, continuar 

“O TRANSPARENCY 
ONE OFERECE UM 
MAPEAMENTO 
COMPLETO DA CADEIA 
DE ABASTECIMENTO”
Olivier Coppey, vice-presidente da SGS para a área de negócio 
Agriculture, Food and Life, visitou Portugal e apresentou as principais 
linhas estratégicas.

nesse sentido, com o objetivo de oti-
mizar o produto perante as condições 
climatéricas existentes e de abranger 
uma população cada vez maior.
Por tudo isto, e em jeito de conclusão, 
quando olhamos para as economias 
mundiais, e as analisamos em termos 
de PIB, a agricultura, tal como o setor 
da alimentação, continua a ter uma per-
centagem importante em qualquer país 
e, como a população mundial continua 
a aumentar, não acredito que os valores 
baixem e, consequentemente, as pers-
petivas de evolução são positivas.

Que soluções inovadoras está a SGS 
a apresentar ao mercado?

O importante nestes setores da agricul-
tura e, sobretudo, da alimentação é a 
transparência. Com base nesta premis-
sa, a SGS está a desenvolver a platafor-
ma tecnológica Transparency One. Esta 
plataforma ajuda as empresas a garanti-
rem que os seus produtos são seguros 
e estão em conformidade com as 
regras e regulamentos internacionais do 
setor. Permite ainda que as empresas 
a descubram, analisem e monitorizem 
todos os fornecedores, componentes e 

 

4
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instalações da sua cadeia de abasteci-
mento através de dados em tempo real. 
Em suma, esta tecnologia oferece um 
mapeamento completo da cadeia de 
abastecimento, garantindo visibilidade, 
conformidade e segurança do produto 
desde a origem até à loja.
Esta plataforma tecnológica é uma das 
nossas grandes apostas mais recentes 
em termos de inovação nestes setores 
e estamos convencidos que trará me-
lhorias bastante significativas a todos 
os seus protagonistas. 

A SGS congrega todos os serviços 
de alimentação e agricultura numa 
só área de negócio. Quais são os 
benefícios para o cliente?

A ideia passava por alinhar a nossa es-
trutura de negócio com o mercado. An-
tes tínhamos diferentes representantes 
da nossa organização que se reuniam 
com os mesmos clientes para lhes 
venderem diferentes serviços. Mas 
queríamos simplificar a interface que 
tínhamos com os nossos clientes para 
lhes apresentarem diferentes soluções 
que poderiam incluir um dos vários 
serviços do nosso portefólio e oferecer 
algo diferente. Isto também simplifica 
a relação com o cliente, porque existe 
apenas uma pessoa no processo e a 
entrega faz-se diretamente. Sabe-se 

ESTA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA É UMA 
DAS NOSSAS GRANDES 
APOSTAS MAIS RECENTES 
EM TERMOS DE INOVAÇÃO 
NESTES SETORES E 
ESTAMOS CONVENCIDOS 
QUE TRARÁ MELHORIAS 
BASTANTE SIGNIFICATIVAS 
A TODOS OS SEUS 
PROTAGONISTAS.

aquilo de que se necessita ao invés de 
se mencionar outra pessoa porque se 
vende em “D”. Hoje existem muitas 
questões de segurança alimentar por 
causa da internacionalização da cadeia 
fornecedora. A segurança alimentar não 
assenta apenas em testes, auditorias, 
consultoria ou nas cadeias. Um pro-
blema de segurança alimentar é uma 
combinação de 40 serviços. Por isso, 
simplificámos a interface para obter-
mos este tipo de soluções.

Quais as tendências no setor 
agroalimentar?
As tendências passam pela solução 
a nível de segurança alimentar com 
aumento de competências dos vários 
intervenientes. É necessário transpa-
rência nas opções e a nossa plataforma 
fornece um mapping de fornecedores 
e de fornecedores de fornecedores, 
permitindo gerir a cadeia alimentar de 
forma segura.
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A Agricultura e Alimentação estão no 
DNA da SGS, uma vez que foi neste 
setor que foi fundada em 1878. Qual é 
a missão da SGS neste setor?

A nossa história começou com a inspe-
ção do grão, em 1878 e as tendências 
dos mercados apressaram a nossa 
adaptação, o que nos obrigou a evoluir 
para a certificação e análises. Em sínte-
se, a SGS tem como missão a inspe-
ção, verificação, testes e a certificação, 
sendo estas valências transversais a 
qualquer setor, inclusive ao da Alimen-
tação e Agricultura.
A agricultura é uma nova aposta da 
SGS em Portugal, que acompanha a do 
próprio país. Trata-se de um setor muito 
mais desenvolvido, com novos interve-
nientes, que pretendem fazer mais e 
recorrendo a técnicas mais evoluídas. 

Hoje falamos de agricultura de preci-
são, algo que há duas décadas nem 
sequer existia. A agricultura praticada 
em Portugal era encarada como um ne-
gócio de família. Mas atualmente existe 
uma maior diversidade neste setor e 
nas pessoas que nele investem. Hoje 
assistimos a uma tendência crescente 
de aposta neste setor por parte de 
faixas etárias mais jovens, jovens esses 
que fazem uma maior aposta no uso da 
tecnologia a favor da agricultura, para 
aumentar a produtividade e a qualidade 
dos produtos.
Tudo isto é acompanhado pelos requi-
sitos impostos pelo mercado, nomea-
damente ao nível das certificações. O 
mercado exige estas certificações para 
assegurar que os produtos têm a quali-
dade pretendida e que as boas práticas 
não são descuradas. Os requisitos dife-
rem de acordo com o país em questão, 
mas o objetivo é comum: garantir ao 
consumidor final que o requisito foi 
assegurado durante a produção.

A SGS ESTÁ A 
INVESTIR NA ÁREA 
LABORATORIAL EM 
PORTUGAL

Entrevista com Sílvia 
Domingues, Diretora 
Executiva da área de 
negócio Agriculture, Food 
and Life, da SGS Portugal.
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SÍLVIA DOMINGUES
Diretora Executiva  
Agriculture, Food and Life

Tendo em conta as quatro valências 
da SGS, é possível requerer os 
vossos serviços de forma integrada?

Na SGS, o cliente pode solicitar cada 
serviço de forma isolada (como por ex. 
Certificação, Inspeção, Análises, entre 
outros) ou por completo, dependendo 
do seu objetivo, do tipo de negócio ou 
do mercado. Por exemplo, se estiver-
mos a falar de exportação, esta é uma 
situação completamente diferente do 
mercado de retalho nacional. Nesse 
sentido, temos sempre de adaptar os 
nossos serviços às necessidades do 
cliente.

A SGS passou recentemente por 
uma reorganização das suas áreas 
de negócio. Como ficou organizada a 
área da Agricultura e Alimentação?

As soluções da SGS para a cadeia 
agroalimentar ficaram concentradas nu-
ma única área de negócio. Todo o kno-
w-how e competências vão ter maior 
interação, o que permite aumentar as 
sinergias internas que se refletem em 
soluções mais completas e integradas 
para os nossos clientes.

Que benefícios traz esta 
reorganização para o mercado?

Esta reorganização significou uma redu-
ção e otimização dos processos, o que 
contribuiu para disponibilizarmos um 
portefólio ainda mais completo dos nos-
sos serviços e adaptarmo-nos ao que 
é mais apropriado para o cliente. Desta 
forma, a SGS torna-se uma one stop 

shop, na qual os clientes adquirem aqui-
lo que necessitam na área alimentar, 
de acordo com as suas necessidades, 
seja na área das inspeções, análises ou 
auditorias.

Dentro das tendências de evolução 
do setor, quais as apostas da SGS?

A grande aposta é ao nível do setor 
analítico. A SGS está a investir no seu 
laboratório para darmos uma melhor 
resposta aos nossos clientes neste 
âmbito.
Claro que o nosso know-how interna-
cional é sempre absorvido nos nossos 
laboratórios. Com grandes centros de 
competência na SGS, conseguimos 
facilmente ter uma rápida resposta 
dentro do Grupo relativamente a uma 
tecnologia ou qualquer outra questão. 
Desta forma damos uma resposta 
muito rápida e vasta na área alimentar. 
Neste sentido, é importante que o 
mercado reconheça esta nossa grande 
capacidade de resposta.

E agora contam com mais uma 
competência laboratorial.

Sim, é verdade. No final de 2016 a SGS 
adquiriu o laboratório da Biopremier 
que possui uma competência única no 
mundo ao nível da determinação do 
ADN de espécies, a aplicação do NGS 
- Next Generation Sequencing, ao setor 
agroalimentar. Esta nova competência 
fará com que a SGS Portugal se torne 
num hub de competências laboratoriais 
para todo o mundo.

O LABORATÓRIO DA SGS EM PORTUGAL É O 
PRIMEIRO ACREDITADO NO PAÍS, COM QUASE 30 
ANOS DE EXPERIÊNCIA, E CONTA COM UMA ELEVADA 
CREDIBILIDADE NO MERCADO.

A SGS ADQUIRIU O 
LABORATÓRIO DA 
BIOPREMIER QUE 
TEM A COMPETÊNCIA 
ÚNICA NO MUNDO NA 
DETERMINAÇÃO DO ADN
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SGS ADQUIRE 
LABORATÓRIO COM 
COMPETÊNCIA 
ÚNICA NA BIOLOGIA 
MOLECULAR
A SGS adquiriu, em dezembro de 2016, o laboratório da Biopremier, 
uma startup nascida na Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, pioneira na aplicação do NGS – Next Generation Sequencing. 
Desta forma, a SGS acrescenta o NGS às soluções já existentes nos 
seus laboratórios, oferecendo aos seus clientes um serviço mais 
completo e diferenciador.

O NGS e a sua aplicação no setor 
agroalimentar
O NGS – Next Generation Sequencing 
– consiste numa técnica de sequencia-
ção de DNA capaz de identificar todas 
as espécies presentes em determinada 
amostra e que até 2013 era fundamen-
talmente dirigida a ensaios clínicos para 
humanos. 

É a partir deste ano, logo a seguir à 
chamada crise da carne de cavalo, que 
a Biopremier procura dar uma resposta 
analítica à situação, acabando por pro-
vocar uma alteração de paradigma das 
análises alimentares.

Anteriormente, o tipo de análises que 
eram realizadas neste âmbito apenas 
procuravam a presença ou ausência de 
determinada espécie nos alimentos. 
Recorria-se a um teste PCR [teste em 
reação polimerase] que colocava, por 
exemplo, a questão “Este hambúrguer 
contém carne de vaca?”, fornecendo 
apenas uma resposta binária de “sim” 
ou “não”. Ou seja, era necessário 
realizar vários testes e excluir sucessi-
vamente diversas hipóteses.
Foi então que a equipa da Biopre-

mier chegou à conclusão que o NGS 
cumpria este propósito. Ao contrário do 
teste PCR, o NGS não visa um alvo em 
particular, colocando a questão “Quais 
as espécies presentes neste hambúr-
guer”, permitindo assim uma identifi-
cação completa de todas as espécies 
e fornecendo um resultado final fiável. 
Este método pode ser aplicado em 
vários alimentos como carne, pescado 
(incluindo moluscos, bivalves e crustá-
ceos), plantas, fungos e micro-organis-
mos.

Vantagens de aplicação do NGS
O setor agroalimentar tornou-se 
mais exigente e complexo no que diz 
respeito aos padrões de qualidade e 
segurança, gerando a necessidade de 
desenvolvimento de novas técnicas 
capazes de identificar falhas e fraudes, 
permitindo assim às empresas do setor 
apresentar produtos que correspondam 
às expetativas dos consumidores. 
Neste sentido, o NGS surge como a so-
lução ideal, possibilitandoa monitoriza-
ção e controlo eficaz da composição de 
todos os produtos ao longo da cadeia 
de produção, assegurando desta forma 
a integridade dos mesmos. Para além 
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disto, o próprio 
processo de iden-
tificação torna-se 
muito mais rápido, 
eficiente e com um 
risco reduzido de se ve-
rificarem resultados falsos 
positivos. O NGS vem, desta 
forma, completar os serviços já 
oferecidos pelos laboratórios da SGS e 
criar um conjunto de novas oportunida-
des, não só ao nível do setor agroali-
mentar, mas também noutros setores 
como o cosmético ou o têxtil.

Expectativas para o futuro
No que diz respeito às previsões e 
expectativas para o futuro, Mário 
Gadanho, um dos mentores do projeto, 

reconhece que, sendo a SGS uma mul-
tinacional presente em todo o mundo 
a expectativa é “Tornar o NGS num 
método global e obter reconhecimento, 
não só do mercado nacional e europeu, 
nos quais já estamos presentes, mas 
também noutros mercados mundiais, 

MÁRIO GADANHO
Business Development Manager 
SGS Molecular

como o asiático e 
o americano”.

O investigador 
mostra-se confiante 

de que, o reconheci-
mento mundial da SGS 

nas áreas da inspeção, 
verificação, testes e certifica-

ção, irá contribuir para alargar cada 
vez mais o raio de intervenção do NGS. 
Para além disto, o objetivo desta inte-
gração passa também por transformar 
os Laboratórios da SGS Portugal num 
Centro de Competência Internacional, 
que realizará investigação na área da 
Biologia Molecular, nomeadamente 
ao nível da identificação de espécies, 
servindo assim as afiliadas da SGS de 
todo o mundo.

CONHEÇA O TESTEMUNHO
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AGRICULTURA 
MAIS EFICIENTE 

Porquê a aposta da SGS no 
desenvolvimento de soluções ao 
nível do setor agrícola?

O grupo SGS tem feito uma grande 
aposta no que diz respeito ao setor 
agrícola e a SGS Portugal tem seguido 
essas tendências. Com o objetivo de 
completar as certificações já existentes 
(Modo de Produção Biológico, Modo 
de Produção Integrado e GlobalG.A.P.), 
procurámos dinamizar o nosso 
laboratório no âmbito das análises 
agrícolas. 

Que tipo de programas são 
desenvolvidos no âmbito das 
análises agrícolas?

Atualmente, a SGS Portugal dispõe 
de dois programas neste âmbito, 
o Programa de Monitorização da 
Fertirrega e o de Mapeamento de 
Solos.

A Monitorização de Alta Frequência 
de Fertirrega consiste na frequente 
quantificação química da solução de 
fertirrega, da solução líquida do solo 
e das suas interações com os tecidos 
vegetativos, permitindo uma recolha 
de informação prática, precisa e 
económica sobre todas as variáveis do 
sistema solo – água – planta.

No caso do Mapeamento dos 
Solos, este programa baseia-se na 
identificação e amostragem do solo 
através de uma rede rígida de pontos 
de determinada área, permitindo o 
seu delineamento e mapeamento. 
Geralmente, os agricultores recorrem 
à solução de Mapeamento de Solos 
quando ainda não existe uma cultura 
instalada no terreno, apresentando-
se assim como uma ferramenta 
útil para identificar e caracterizar as 
várias parcelas do solo, definindo as 
condições ideais para determinada 
cultura se desenvolver em boas 
condições numa área específica.

Quais as vantagens destes serviços?
É essencial a utilização racional dos 
recursos naturais, como o solo e a 
água, para que possa ser feita uma 
gestão eficaz dos mesmos, ajustando 
as doses de rega e fertilizantes a 
utilizar.
Estes programas apresentam-se assim 
como respostas bastante completas e 
que refletem a mais-valia dos serviços 
da SGS Portugal para os seus clientes. 
O nosso papel não se resume à 
realização das análises de laboratório 
e apresentação dos dados, existindo 
um acompanhamento contínuo ao 

O Grupo SGS tem apostado cada vez mais na inovação técnica e 
tecnológica no que diz respeito à área agrícola, visando não só 
oferecer um maior leque de serviços, mas também apresentar 
soluções e programas integrados e completos.
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cliente e um aconselhamento após 
a interpretação dos resultados, no 
sentido de otimizar os fatores de 
produção e melhorar o rendimento 
das culturas. A SGS Portugal alia 
desta forma o trabalho dos técnicos 
especializados do laboratório à 
vertente de trabalho de campo dos 
técnicos agrícolas que irão proceder ao 
tratamento da informação e posterior 
consultoria. Esta sempre foi a base 
de trabalho da SGS e aquela que 
consideramos ser a mais vantajosa para 
os nossos clientes.

De que forma poderá beneficiar o 
consumidor final destas soluções?

Os produtores agrícolas, ao optarem 
por soluções como o Programa de Mo-
nitorização da Fertirrega ou o Programa 
de Mapeamento de Solos, têm todos 
os dados necessários para tomarem 
decisões com base em informações 
precisas e objetivas.
Estas decisões serão tomadas tendo 
em vista não só uma redução de custos 
e otimização da produção, mas também 
a oferta de um produto de qualidade 
ao consumidor final. Para além disto, o 
selo de qualidade e segurança da SGS, 
enquanto entidade independente, ga-
rante que todas as regras e parâmetros 
foram cumpridos.

Quais são os planos para o futuro 
da SGS Portugal em termos de 
serviços agrícolas?

A área agrícola tem sido uma forte 
aposta da SGS Portugal, tendo em vista 
a inovação constante e a oferta de so-
luções únicas, integradas e completas. 

LUÍS SOBRAL
Responsável Técnico 
Soluções para a Agricultura
SGS Portugal

Nesse sentido, olhamos para o futuro 
de forma positiva e expectante. 
Perante as exigências crescentes por 
parte do consumidor final e por entida-
des de supervisão para que se verifi-
que o cumprimento das regras e dos 
padrões estabelecidos para este tipo 
de resíduos, a SGS Portugal detetou 
uma nova oportunidade de negócio: as 
análises a resíduos de pesticidas.
Os produtos agrícolas e alimentos 
podem ser sujeitos a dois tipos de 
análises, as GC (Cromatografia Gaso-
sa) e as LC (Cromatografia Líquida). 
Recentemente, a SGS Portugal obteve 
também a acreditação tanto para as 
análises LC como as GC, tornando-se a 
única entidade no nosso país acreditada 
para totalidade das determinações no 
que diz respeito à deteção de resíduos 
de pesticidas em produtos de origem 
vegetal com baixo teor de gordura. 
Esta nova aposta torna os serviços da 
SGS mais completos, já que podem ser 
conjugadas com outro tipo de análises 
como análises a solos, águas de rega, 
folhas e fertilizantes. 
A presença de pesticidas e outros 
resíduos nos alimentos constitui um 
risco para a saúde dos consumidores, 
podendo causar intoxicações devido à 
aplicação e utilização desadequada des-
tas substâncias nos produtos agrícolas. 
 
No que diz respeito ao futuro, sem dúvi-
da que a SGS conta com os recursos 
necessários para continuar a percorrer 
este caminho de inovação na procura 
por novas respostas e soluções para o 
mercado no que diz respeito aos servi-
ços agrícolas.

MONITORIZAÇÃO DE FERTIRREGA 
EM UVA DE MESA.



16 | AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO

SUSTENTABILIDADE NA 
ALIMENTAÇÃO - UMA 
EXIGÊNCIA CRESCENTE
Os consumidores estão cada vez mais envolvidos na responsabilidade 
social e na defesa do nosso planeta no que respeita à cadeia de 
abastecimento dos produtos de consumo. A grande distribuição 
percebeu a mensagem e está a pressionar os seus fornecedores a 
certificarem-se de acordo com normas que vão ao encontro destes 
objetivos.

A crescente expansão do comércio glo-
bal de alimentos frescos, permite aos 
consumidores o acesso a uma enorme 
variedade de alimentos durante todo o 
ano, o que tem colocado um foco cada 
vez maior sobre as questões nutricio-
nais e de segurança alimentar.
Os consumidores, produtores e dis-
tribuidores demonstram um interesse 
crescente em relação à segurança e 
rastreabilidade dos alimentos, reconhe-
cendo a necessidade da aplicação de 
práticas agrícolas mais sustentáveis. 
Esta mudança de mentalidades, aliada 
à rápida exploração dos recursos natu-
rais, que tem ameaçado a sustentabi-

O primeiro pilar envolve vários compo-
nentes tecnológicos necessários para 
garantir a qualidade e a segurança dos 
alimentos durante os processos de pro-
dução e pós-produção,indo ao encontro 
das preferências do consumidor; 
O segundo pilar envolve a rastreabilida-
de como um sistema de comunicação e 
transferência de informação, garantindo 
o controlo dos riscos e fomentando a 
confiança do consumidor. 
Em Portugal, a certificação PRODI 
estabelece um quadro que define os 
elementos essenciais para o desenvol-
vimento das melhores práticas para a 
produção agrícola e animal, garantindo 
que as regras e os princípios da Produ-
ção Integrada são cumpridas de acordo 
com os normativos estabelecidos. 
Segundo a Direção-Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural a “Produção 
Integrada é um modo de produção 
sustentável, que consiste num siste-
ma agrícola de produção de alimentos 

lidade da produção agrícola em larga 
escala, e ao aumento da vulnerabilidade 
de pequenos agricultores, tem levado 
a uma evolução continuada e a uma 
relevância cada vez maior do conceito 
de Boas Práticas Agrícolas.
Este conceito, tal como definido pela 
FAO (Food and Agriculture Organiza-
tion), refere-se aos princípios aplicados 
aos processos de produção e pós 
produção de produtos agrícolas, tendo 
como resultado alimentos seguros e 
saudáveis e a garantia da sustentabili-
dade económica, social e ambiental.
O conceito de Boas Práticas Agrícolas 
assenta em dois pilares fundamentais. 
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compatível com a gestão racional dos 
recursos naturais e privilegiando a uti-
lização dos mecanismos de regulação 
natural em substituição de fatores de 
produção, contribuindo, deste modo, 
para uma agricultura sustentável, de 
acordo com as normas existentes, 
tanto para a componente vegetal como 
para a componente animal”. A aplica-
ção deste modo de produção traduz-se 
na produção de bens agrícolas de alta 
qualidade e produzidos de acordo com 
as regras nacionais e internacionais de 
Boas Práticas Agrícolas.
Num contexto Internacional e para dar 
resposta às preocupações e expecta-
tivas de consumidores e retalhistas, 
os produtores primários têm recorrido 
cada vez mais à certificação Glo-

MARGARIDA MONTEVERDE
Técnica de Produto 
Certificação Agricultura e Florestas
SGS ICS

A EXPERIÊNCIA PRIMOHORTA 

Devido às crescentes exigências do 
mercado agrícola, no que diz respeito 
à qualidade e segurança dos produtos, 
a certificação GlobalG.A.P. é cada vez 
mais um requisito fundamental, para 

que seja garantida a sustentabilidade 
do cultivo e produção dos produtos 
agrícolas.
A Primohorta, recorrendo aos servi-
ços da SGS Portugal, foi pioneira na 
certificação GlobalG.A.P., procurando 
dar resposta às necessidades e exi-
gências dos seus clientes, elevando 
assim o seu sistema de gestão de 
segurança alimentar e aumentando 
a confiança do consumidor final na 
qualidade dos produtos.

balG.A.P. garantindo que os seus pro-
dutos são seguros e obtidos de forma 
sustentável. Apesar de o referencial 
GlobalG.A.P. ser um standard Busines-
s-to-Business, não sendo visível para 
os consumidores, este serve como ga-
rantia de segurança na forma como os 
alimentos são produzidos, minimizando 
os impactos ambientais negativos das 
operações agrícolas, promovendo a 
redução do uso de adubos químicos e 
de produtos fitofarmacêuticos e estabe-
lecendo uma abordagem responsável 
das questões relacionadas com a saúde 
e segurança dos trabalhadores, assim 
como do bem-estar animal. 
A certificação atribuída por um orga-
nismo independente e credível como a 
SGS, sendo um exercício de credibiliza-
ção externa, permite alcançar de forma 
transversal os objetivos da certificação 
destes referenciais: 

 •  Para a própria organização: o com-
promisso de que vai servir bem os seus 
clientes e cumprir os requisitos asso-
ciados à sua atividade, numa dinâmica 
sustentada de melhoria contínua;

•  Para os clientes e consumidores 
finais: a confiança de que os produtos e 
serviços que fornece são seguros e de 
qualidade; 

•  Para a comunidade em que a organi-
zação se insere: os impactos ambien-
tais da sua atividade são identificados 
e geridos, tendo em vista a sustentabi-
lidade social e do meio ambiente numa 
perspetiva de longo prazo;

CONHEÇA O TESTEMUNHO
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O setor alimentar evoluiu muito nas 
últimas duas décadas e as portas de 
certos mercados só se abrem se as 
organizações possuírem determinadas 
certificações. Atualmente, existem 
produtos cada vez mais transformados 
e complexos – é raro comprarmos 
produtos que não estão embalados – e, 
consequentemente, uma oferta mais 
abrangente para um mercado cada vez 
mais exigente. No entanto, ao serem 
produtos transformados, apresentam 
mais perigos para os consumidores. 
Muitos dos ingredientes destes pro-
dutos são produzidos noutros países, 
em condições desconhecidas e, por 
isso, para evitar situações de fraude, 
é crucial a criação de uma relação de 
confiança, que só é possível através da 
certificação. E esta relação de con-
fiança não é apenas importante para 
garantir a segurança dos consumidores, 
mas também para manter a reputação 
das próprias organizações. 

Atualmente, existem muitos mercados 
que exigem certificações específicas.
Por exemplo, o BRC é uma norma in-
glesa que há mais de uma década é exi-
gida para a exportação para a Inglaterra. 
No seguimento desta norma surgiram 
outras no âmbito da segurança alimen-

A CERTIFICAÇÃO COMO 
PASSAPORTE PARA A 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
AGROALIMENTAR

tar e que incorporaram estas questões 
da fraude. O BRC é uma norma que 
vai evoluindo em conformidade com 
as especificidades do mercado e tem 
a vantagem de ser a primeira grande 
norma a ser definida, em termos de 
segurança alimentar, com a promoção 
do retalho.
A IFS foi adotada pela distribuição 
alemã, francesa, italiana e espanhola 
para a segurança alimentar. Os grandes 
países europeus promovem a IFS como 
norma de certificação, sendo exigida 
aos fornecedores por grandes cadeias 
de distribuição.
Quando estas normas começam a 
surgir, a ISO 22000 ainda não existia. O 
grande problema, ao contrário de outras 
áreas como a qualidade ou o ambiente, 
é que a área da segurança alimentar 
só passa a ter uma norma ISO em 
2005. Posteriormente, foi criada uma 
plataforma internacional designada por 
Global Food Safety Initiative (GFSI), 
que tentou chegar a uma norma que 
fosse consensual. No entanto, perante 
a existência de tantas normas, não foi 
possível escolher apenas uma, optan-
do-se por um sistema de benchmarking 
para estabelecer o que seria aceitável. 
Neste contexto, o reconhecimento da 
ISO 22000 neste sistema de benchmar-

PARA ENTRAR EM 
CERTOS MERCADOS AS 
PORTAS SÓ SE ABREM 
COM DETERMINADAS 
CERTIFICAÇÕES.
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king passou pela definição da norma 
FSSC 22000 que acrescenta alguns 
requisitos.
As várias cadeias de distribuição nacio-
nais têm acompanhado o que se passa 
a nível internacional, mas não tendem 
para nenhuma das normas. 
A ISO 22000 e a FSSC 22000 conti-
nuam a ter muito peso no mercado 
nacional que, por tradição, valoriza as 
normas ISO e as grandes cadeias têm 
aceite estas normas de forma positiva. 
Por outro lado, existem cadeias estran-
geiras em Portugal que atuam com as 
políticas do seu grupo. 
Apesar da certificação ser voluntária, 
existe uma pressão crescente pela obten-
ção da mesma, principalmente na área 
da segurança alimentar em relação às 
normas BRC, IFS e FSSC 22000, apro-
vadas no GFSI. Todas estas normas 
dizem respeito aos mesmos assuntos 
e evoluem simultaneamente, portan-
to, a escolha da organização por uma 
delas depende dos seus clientes e das 
necessidades dos mesmos. 

A SGS é uma entidade de certificação 
de reconhecimento mundial, indepen-
dente e idónea, sendo, sem dúvida, 
uma grande vantagem num processo 
de internacionalização agroalimentar.

ISABEL BERGER
Diretora de Certificação 
SGS ICS
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Após serem definidas as característi-
cas do produto, estas são confirmadas 
pela SGS através de ensaios, inspe-
ções e, por fim, auditorias à empresa 
produtora, garantindo que o que se 
encontra nas amostras se mantém ao 
longo do tempo e sistematicamente 
em todas as produções. Todo este 
processo demora cerca de três meses, 
sendo que a definição de caracterís-
ticas, normalmente, é a fase mais 
morosa. Depois de ser feito o levanta-
mento das características, procede-se 
à recolha do produto e realizam-se os 
ensaios e auditorias necessários. Com 
base nesta avaliação é possível avaliar 
de forma suportada que estão garan-
tidas as características predefinidas e 
proceder à atribuição da certificação de 
produto. A partir daqui é natural que o 
produto exiba essa certificação através 

A DIFERENCIAÇÃO 
ATRAVÉS DA 
CERTIFICAÇÃO DE 
PRODUTO ALIMENTAR

de uma marca e divulgue que as 
características foram confirma-
das e validadas por uma entidade 
idónea. 
Os produtores necessitam de per-
ceber quais são as características 
do produto que querem transmitir. 
Por exemplo, um produtor pode 
disponibilizar um produto que 
garante segurança alimentar e o 
objetivo é garantir que o mesmo é 
de alta segurança. Outra hipótese 
é destacar certos aspetos da quali-

dade ou características nutricionais, fo-
cando a certificação para os elementos 
do produto que se apresentam como 
mais-valias no mercado. 
A SGS começou a atribuir certificações 
de produto em Portugal em 1998, no 
seguimento de um desafio colocado 
por um cliente na área agroalimentar, 
quando ainda praticamente não se 
falava deste tipo de certificação, nem 
mesmo internacionalmente. Desde 
então temos vindo a consolidar e a 
aperfeiçoar metodologias de trabalho. 

As empresas agroindus-
triais procuram a certifi-
cação SGS para os seus 

Uma certificação de produto alimentar centra-se nas características 
do mesmo e procura verificar aquelas que foram identificadas como 
mais importantes. A grande vantagem desta certificação é ser 
suficientemente flexível para dar resposta àquilo que o produtor 
considera relevante no seu produto, isto porque uma certificação 
de produto alimentar garante a conformidade de acordo com 
determinadas propriedades. 
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produtos para se diferenciarem no mer-
cado e irem ao encontro das neces-
sidades do consumidor, para o qual a 
marca SGS é sinónimo de qualidade e 
segurança. O reconhecimento interna-
cional da SGS apresenta-se como uma 
mais valia, pois a nossa rede interna-
cional de escritórios e laboratórios per-
mitem-nos dar uma resposta adequada 
aos nossos clientes, independente-

A GRANDE VANTAGEM 
DESTA CERTIFICAÇÃO É 
SER SUFICIENTEMENTE 
FLEXÍVEL PARA DAR 
RESPOSTA ÀQUILO QUE O 
PRODUTOR CONSIDERA 
RELEVANTE NO SEU 
PRODUTO, ISTO PORQUE 
UMA CERTIFICAÇÃO 
DE PRODUTO 
ALIMENTAR GARANTE 
A CONFORMIDADE 
COM DETERMINADAS 
PROPRIEDADES. 

mente da sua área geográfica ou dos 
locais onde desenvolve as suas ativi-
dades. Esta presença global também 
nos permite estar atentos à evolução e 
às tendências dos mercados, para que 
possamos melhorar continuamente 
e oferecer soluções e serviços que 
acompanhem estas mudanças. 
Apesar das diferenças culturais, em 
termos de funcionamento interno a SGS 
segue procedimentos uniformizados, 
garantindo solidez e uma base comum 
de trabalho que permitem a atribuição de 
um certificado de confiança.





CONFORMIDADE DE 
PRODUTOS DE CONSUMO

ENTREVISTA – PEDRO COELHO

ABASTECER COMBUSTÍVEIS 
COM QUALIDADE E SEGURANÇA MONITORIZADA

FLEXITANK
A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA O TRANSPORTE DE GRANÉIS  



26 | CONFORMIDADE DE PRODUTOS DE CONSUMO

Quando os consumidores retiram 
um produto da prateleira não têm a 
noção da complexidade dos planos 
de controlo que são necessários 
para garantir a segurança dos 
produtos. De que forma se 
desenvolve este processo? 

A SGS atua em vários pontos da 
cadeia de valor de diversos produtos, 
desde bens de consumo a softlines 
(calçado e vestuário), hard goods 
(ferramentas, decoração, materiais 
de construção),brinquedos, produtos 
elétricos e eletrónicos, entre outros. 
Em muitas das nossas ações diárias, 
que envolvem a utilização deste tipo 
de produtos, não temos noção dos 
processos pelos quais estes tiveram de 
passar para que o seu manuseamento 
não represente um risco para a nossa 
segurança. 
Por exemplo, quando atendemos uma 
chamada na cozinha, não suspeitamos 
que, sem um conjunto de testes 
apropriados, esta ação poderia acionar 
o fogão ou o micro-ondas. Isto é o 
que chamamos de compatibilidade 

A SGS CONTRIBUI 
PARA A SEGURANÇA 
E QUALIDADE DOS 
PRODUTOS DE 
CONSUMO 

eletromagnética. O mesmo acontece 
quando alguém, ao utilizar um secador 
de cabelo, se magoa devido a uma 
descarga elétrica provocada pela 
temperatura elevada. Para que isto se 
verifique, é necessário garantir que 
os produtos têm a devida segurança 
elétrica. Este tipo de situações também 
ocorrem ao nível do vestuário. A roupa 
que utilizamos passa por um processo 
de tinturaria para corresponder a 
determinados padrões, no qual são 
utilizados químicos que podem ser 
alergénicos ou agressivos para a 
pele. É então necessário garantir 
que os ftalatos absorvidos pela pele 
não ultrapassam um certo valor. A 
SGS oferece este tipo de serviços, 
contribuindo para a segurança diária 
das pessoas e garantindo que os 
produtos correspondem à expectativa 
do cliente. 

Á área de atuação da SGS é muito 
direcionada para o B2B (Business-to-
Business), no entanto, contribuímos 
para uma qualidade superior dos 

Pedro Coelho, Consumer and Retail Services Manager, fala-nos 
sobre as possíveis áreas de atuação da SGS e a importância para 
as empresas e consumidores.
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produtos que autenticamos e que são 
oferecidos ao consumidor final. Se um 
produto tem a marca SGS, então foi 
devidamente analisado e esta é uma 
das contribuições que a SGS dá para a 
sociedade, ou seja, de que os produtos 
que passam pela cadeia da SGS têm 
uma garantia de conformidade com os 
regulamentos.

Portanto, as áreas de atuação da 
SGS são muito abrangentes.

Sim, sem dúvida. Os nossos serviços 
são bastante diversos e podem ser 
aplicados a vários setores de atividade. 
Para além dos exemplos que referi, 
que são serviços mais técnicos, a 
SGS também presta serviços mais 
direcionados para a vertente de 
consultoria. Por exemplo, se uma 
cadeia de supermercados pretende 
selecionar um fornecedor de tecidos 
no Vietname, a SGS pode elaborar 
uma lista de possíveis fornecedores, 
fazendo a avaliação dos mesmos que 
permita perceber quais deles cumprem 

os requisitos legais. A partir da short list 
criada pela SGS, o cliente escolhe um 
dos fornecedores.
Para além disto, podemos ainda avaliar 
se determinado produto está de acordo 
com o que o cliente especificou, que 
se designa por inspeção durante a 
produção, ou seja, nesta fase a SGS 
acompanha o processo de fabrico para 
garantir que estão a ser cumpridos 
todos os requisitos necessários. 
No final da produção, antes do 
embarque, é feito todo o controlo 
da carga, para assegurar que as 
quantidades são as corretas e que 
os produtos são aqueles que foram 
encomendados. Por fim, selamos 
os contentores, o que representa 
uma vantagem na alfândega, pois 
facilita e torna mais rápido o processo 
de verificação da carga devido à 
credibilidade da marca que selou 
o contentor. Durante a abertura do 
contentor, a SGS pode ainda realizar 
outra verificação para avaliar o estado 
do produto.

INSPEÇÃO E ENSAIOS
QUALIDADE, SEGURANÇA 
E SUSTENTABILIDADE

• Elétricos & Eletrónicos

• Tintas e Ferramentas

• Mobiliário e utensílios 
para a casa

• Artigos de desporto e lazer

• Artigos de escritório

• Acessórios automóveis

• Têxteis e vestuário

• Calçado e artigos de pele

• Joalharia

• Equipamentos de 
proteção pessoal

• Brinquedos e artigos juvenis

• Dispositivos Médicos

• Embalagens
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Mas os serviços prestados podem ir 
ainda mais além?

Sim. Na fase de distribuição, a SGS 
pode também atuar ao nível da 
rotulagem, para que sejam cumpridos 
os requisitos legais. Esta rotulagem 
pode já vir do país de origem ou pode 
ser elaborada cá, de acordo com a 
legislação portuguesa.
A SGS também presta auxílio 
às empresas relativamente às 
embalagens. A embalagem primária 
deverá garantir que não houve 
migração de substâncias para o 
produto e a secundária, a embalagem 
de demonstração, poderá ser 
ecosustentável, com ecodesign da 
SGS. Também realizamos auditorias 
sociais, nas quais a SGS se desloca à 
fábrica, independentemente do país em 
questão, para avaliar as condições de 
trabalho e para verificar se não existe 
recurso a trabalho infantil.

Qual a importância das auditorias 
sociais?

Quase todos os setores produzem em 
países como a Índia e a China e os 
retalhistas compram produtos em todo 
o mundo. Existem países nos quais a 
regulação laboral difere da maioria. No 
entanto, existem condições mínimas 
definidas pela Organização Mundial da 
Saúde e pela Organização Mundial do 

Trabalho que são avaliados, podendo 
o retalhista exigir um mínimo mais ele-
vado. Por exemplo, um retalhista pode 
exigir um fornecedor que pague aos 
seus colaboradores o salário médio do 
respetivo mercado e a SGS é a entida-
de que verifica se o fornecedor cumpre 
ou não com este requisito.
 
De que forma a SGS ajuda os consu-
midores no dia-a-dia?
Recorrendo a mais exemplos, no setor 
dos brinquedos é necessário garantir 
que estes têm as dimensões neces-
sárias para que não sejam deglutidos 
pelas crianças e que os plásticos 
e tecidos que fazem parte da sua 
constituição não são tóxicos para a sua 
saúde. O mesmo acontece com os 
cortinados das casas, que, de acordo 
com a Regulação Europeia, não podem 
ser inflamáveis. 
Em relação a estes exemplos, a SGS 
realiza todo o tipo de testes para garan-
tir que as normas são respeitadas. É 
claro que, se comprarmos produtos a 
um retalhista que não tem este cuidado 
ou esta garantia, podemos vir a ter 
problemas mais tarde.
No setor automóvel, a SGS pode dar 
o seu contributo ao avaliar automóveis 
usados, efetuando o levantamento de 
eventuais problemas. Esta análise vai 
ajudar o cliente a fazer a sua escolha.

PEDRO COELHO
Diretor Executivo 
Consumer and Retail Services
SGS Portugal
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PARA QUEM PRETENDE IMPORTAR 
 

• Procurar, selecionar e qualificar 
fornecedores noutros países; 

• Suporte técnico na elaboração 
do caderno de encargos; 

• Auditorias sociais; 

• Inspeções no país de origem, no início, 
durante e no final da produção; 

• Planos de amostragem e análises; 

• Assistência à contentorização; 

• Certificado de conformidade do lote 
inspecionado.

PARA QUEM PRETENDE EXPORTAR 
 

• Informação sobre regulamentação 
dos países de destino; 

• Verificação da idoneidade do potencial 
importador; 

• Suporte técnico na verificação das 
condições contratuais; 

• Inspeções e testes aos produtos; 

• Suporte técnico para embalagens, 
transporte, monitorização de frio; 

• Assistência à contentorização; 

• Certificado de conformidade 
do lote inspecionado.

SOLUÇÕES SGS PARA A 
INTERNACIONALIZAÇÃO
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ABASTECER 
COMBUSTÍVEIS 
COM QUALIDADE 
E SEGURANÇA 
MONITORIZADA
Desde os anos 50 que a SGS ofere-
ce soluções ao mercado do Gás e 
Petróleo, procurando dar resposta às 
organizações do setor para que os 
consumidores tenham acesso a um 
produto de qualidade e que cumpre 
os requisitos e parâmetros legais. O 
laboratório da SGS Portugal possui um 
amplo conjunto de competências neste 
âmbito, bem como técnicos altamente 
qualificados que garantem a integridade 
dos produtos. 
O laboratório de combustíveis da SGS 
Portugal iniciou a sua atividade em 
2013, tendo instalações na Trafaria, 
onde se realizam análises de combus-
tíveis líquidos e em Sines, onde são 

VASCO REBELO
Responsável Técnico 
Oil, Gas and Chemicals
SGS Portugal

efetuadas análises de gás. Ao estar 
distribuído por dois locais, o laboratório 
da SGS oferece aos seus clientes um 
serviço de proximidade e um tempo de 
resposta mais curto. Para além disto, 
ao pertencer a uma rede de laborató-
rios internacional, tem a possibilidade 
de proceder a ensaios que não são 
realizados localmente. 

A SGS Portugal tem procurado aumen-
tar cada vez mais o impacto dos seus 
serviços no consumidor final. Um dos 
projetos mais recentes do laboratório 
da SGS, “Abastecer combustíveis com 
qualidade e segurança monitorizada”, 
cumpre exatamente este propósito. 

O LABORATÓRIO DE 
COMBUSTÍVEIS DA SGS 
PORTUGAL INICIOU A 
SUA ATIVIDADE EM 2013, 
TENDO INSTALAÇÕES 
NA TRAFARIA, ONDE SE 
REALIZAM ANÁLISES DE 
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 
E EM SINES, ONDE SÃO 
EFETUADAS ANÁLISES 
DE GÁS.
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CONHEÇA O TESTEMUNHO

O Intermarché, com o objetivo de 
oferecer ao consumidor um produto 
que corresponda às suas expectativas 
e que cumpra todos os requisitos 
de qualidade e segurança, decidiu 
apostar no controlo e monitorização 
da qualidade da sua rede de postos 
de abastecimento de combustível. 
A SGS Portugal, ao ter a competência 
e os meios técnicos para efetuar a ve-
rificação dos postos de abastecimen-
to, procurou dar uma resposta direta 
às necessidades do Intermarché, 
desenvolvendo o projeto “Abastecer 
combustíveis com qualidade e segu-
rança monitorizada”. 
O projeto teve início em 2014 e, numa 
fase inicial, incidiu sobre a verificação 
dos postos de abastecimento de 
combustível do grupo. A SGS Portu-
gal realizou uma avaliação da seguran-
ça da instalação de armazenagem e 

CARLA BATISTA  
Responsável 
de Negócio 
Combustíveis

MIGUEL ALVES 
Administrador 
de Negócio 
Combustíveis

CASE STUDY – INTERMARCHÉ

abastecimento, bem como da integri-
dade dos equipamentos em serviço, 
de forma a garantir que a proteção de 
pessoas e bens estava assegurada. 
Depois da fase de verificação estar 
concluída, os resultados foram apre-
sentados e discutidos com o Intermar-
ché. Perante os dados, foi lançado o 
desafio para o desenvolvimento de uma 
solução mais completa e integrada, que 
assentava em três pilares essenciais: 

1. Qualidade dos combustíveis 
comercializados

2. Formação dos operadores 
dos Postos de Abastecimento

3. Segurança das pessoas e bens

Através deste projeto a SGS efetua 
uma monitorização completa da qua-
lidade dos postos de abastecimento 
de combustível, que engloba não só o 
produto, como o serviço e as próprias 
instalações e equipamentos. Desta 
forma, a SGS contribui para a cons-
trução de uma relação de confiança 
entre o Intermarché e os seus clientes 
e para a satisfação das necessidades 
do consumidor final, conquistando uma 
presença cada vez mais forte na vida 
das pessoas.
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Tal como acontece nos mais variados 
setores de atividade, a logística e 
transporte têm hoje dois conceitos-cha-
ve para a sustentabilidade de qualquer 
empresa: poupança e mobilidade. É 
neste contexto que surge o Flexitank, 
a solução ideal para diferentes proble-
mas.

O Flexitank é uma solução simples, 
rápida e económica de transportar e 
armazenar granéis sólidos ou líquidos 
não perigosos. Esta solução traz ao 
segmento da logística e transporte a 
contentorização que quase todas as 
outras mercadorias já tiveram ao longo 
dos últimos 30 ou 40 anos. Para além 
de garantir uma série de vantagens, so-
bretudo ao nível da segurança e manu-
seamento de carga, permite transportar 
quantidades mais pequenas, aceder a 
pontos mais remotos, nomeadamen-
te países sem grandes capacidades 
de descarga e reduzir custos, porque 
permite partir em lotes e programar 
embarques. 

FLEXITANK: 
A SOLUÇÃO INTELIGENTE 
PARA TRANSPORTE 
DE GRANÉIS 
O Flexitank é uma solução simples, rápida e económica de transportar 
e armazenar granéis sólidos ou líquidos não perigosos. Esta solução 
traz ao segmento da logística e transporte a contentorização que 
quase todas as outras mercadorias já tiveram ao longo dos últimos  
30 ou 40 anos.

É um sistema com 24.000 litros de 
limite de capacidade e cuja instalação 
pode ser feita em contentores de 20 
(standard) ou 40 pés.
A polivalência do Flexitank torna-o úni-
co no transporte de diversos produtos. 
No que respeita a granéis líquidos, esta 
solução foi concebida, essencialmente, 
para transportar vinhos, azeites, óleos 
e, ainda que com algumas especifi-
cidades, glicerina. Pode também ser 
utilizado em situações limite, como 
aconteceu no verão deste ano, em que 
a rapidez do Flexitank permitiu que 
fossem transportados até à Madeira, 
num espaço de dias, 120.000 litros de 
água, fundamentais para o combate aos 
incêndios que assolaram a região.  

No que concerne aos granéis sólidos, 
o grande destaque são os produtos ali-
mentares e a grande mais-valia trazida 
pelo Flexitank é a garantia de não-con-
taminação. O Flexitank é uma solução 
de utilização única e assegura, ao con-
trário de bidons, barris ou isotanks, que 

A POLIVALÊNCIA DO 
FLEXITANK TORNA-O 
ÚNICO NO TRANSPORTE 
DE DIVERSOS PRODUTOS.
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aquele invólucro não foi utilizado mais 
do que uma vez. Com isto evitam-se 
gastos de limpeza, de devolução do 
vasilhame e, mais importante, evita-se 
qualquer possibilidade de contamina-
ção dos alimentos. Os clientes desta 
área que recorrem ao Flexitank, apenas 
têm de garantir junto da SGS e da 
COA – Container Owner Association- a 

certificação devida dos seus produtos, 
não sendo necessário passarem por 
nenhum processo complexo. 

Alguns clientes levantam questões 
relativamente à instalação e à pegada 
ambiental. No que se refere à instala-
ção, estas dúvidas deixam de existir 
quando o parceiro acionado para este 

BRUNO SILVA
Managing Director 
BeFlexi

processo é a SGS.
A nossa dimensão e credibilidade 
servem como um selo de qualidade em 
qualquer mercado. No que se refere à 
pegada ambiental, o Flexitank, por ter 
uma utilização única, a sua reciclagem 
pode ser garantida. A BeFlexi, cria-
dora da solução, e a SGS asseguram 
que a utilização do Flexitank não terá 

consequências negativas para o meio 
ambiente. 
Tendo isto em conta, esta é claramente 
a resposta que muitos dos empresários 
procuravam. Quem lida diretamente 
com a área dos transportes e logística 
facilmente conseguirá compreender na 
plenitude as vantagens de uma solução 
com o Flexitank

CONHEÇA O TESTEMUNHO
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Há uma expressão que está a entrar 
cada vez mais no léxico das organiza-
ções – o Omnichannel. 
O Omnichannel é o conjunto de canais 
de comunicação e/ou venda que uma 
organização disponibiliza aos seus 
clientes ou outros stakeholders, sendo 
geridos de forma integrada. Na maior 
parte das vezes, é aqui que reside a 
incongruência da comunicação das 
empresas.

As formas de comunicação das orga-
nizações são cada vez mais variadas, 
quer no meio online, como websites, 
email marketing, social media, e-com-
merce, contact center, quer no meio 
offline, através de força de vendas, 
atendimento presencial, atendimento 
telefónico, entre outros. Mas será que 
as organizações estão a planear uma 

GESTÃO 
OMNICHANNEL:
DESENVOLVER 
UMA POLÍTICA DE 
COMUNICAÇÃO 
INTEGRADA
Nem sempre a estratégia das organizações está 
convenientemente refletida nos seus canais de 
comunicação. A coerência da mensagem e adaptação 
dos meios aos objetivos devem ser alvo de reflexão 
estratégica.

comunicação coerente, empática, clara 
e objetiva em todos estes canais de 
comunicação?
Os manuais de identidade corporativa 
reduzem-se, muitas vezes, a aspetos 
gráficos e de imagem, ficando a política 
de comunicação para segundo plano, 
existindo uma falta de planeamento 
neste âmbito.   

A SGS faz auditorias através do método 
“cliente mistério” há cerca de 20 anos 
em Portugal. Este método permite 
diagnosticar a expectativa dos clientes 
e fazer benchmarking com insígnias 
concorrentes, com o objetivo das orga-
nizações recolherem informação e tra-
tarem esses dados para desenvolverem 
as melhorias estratégicas necessárias. 
Esta metodologia de avaliação estava 
muito orientada para o atendimento 

ATENDIMENTO 
TELEFÓNICO

CONTACT 
CENTER

E-COMMERCE

SOCIAL 
MEDIA

WEBSITE

FORÇA DE 
VENDAS

PONTOS DE 
ATENDIMENTO 

PRESENCIAL

E-MAIL

AS FORMAS DE 
COMUNICAÇÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES SÃO CADA 
VEZ MAIS VARIADAS, QUER 
ONLINE, QUER OFFLINE
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presencial e telefóni-
co mas a comunicação 
digital tem hoje em dia uma 
preponderância cada vez maior. 
A maioria das pessoas, quando 
procuram determinado produto ou 
serviço, recorrem à internet como 
primeira fonte de informação e mesmo 
como método de compra. Os websi-
tes são potenciados nos motores de 
busca e, posteriormente pode surgir 
um contact center que gere as leads 
com origem em chamadas telefónicas 
(inbound e outbound ), email marketing, 
formulários do website, entre outros.
Não menos importante é o crescente 
fenómeno da comunicação das organi-
zações através das redes sociais.
Quantas organizações têm pensadas, 
planeadas e implementadas políticas 
de comunicação integradas, numa 

VÂNIA VICENTE
Coordenadora 
Customer Experience Solutions
SGS Portugal

perspetiva omnichannel, como 
forma de preservar a reputação das 

suas marcas? E estará a expectativa 
dos clientes a ser conveniente avaliada 
para as organizações moldarem as suas 
políticas de comunicação de acordo 
com essa mesma expectativa? 
A SGS desenvolveu novas soluções 
para dar resposta a estas necessidades 
cada vez mais prementes das organiza-
ções, prestando apoio na avaliação das 
expectativas, na consultoria e forma-
ção para a melhoria dos processos e 
conhecimento e atitudes das pessoas.  
Estas soluções têm como princípio o 
conhecimento e o enquadramento da 
organização, que permita o posterior 
desenvolvimento, juntamente com os 
clientes, de uma política de comunica-
ção adaptada às necessidades da orga-
nização e expectativas dos clientes.

A EXPERIÊNCIA BRISA 

A Brisa - maior empresa de infraes-
truturas de transporte em Portu-
gal - desenvolve um projeto com a 
SGS Portugal onde procura avaliar 
os serviços prestados pelas áreas 
de serviço, lojas de conveniência e 
estabelecimentos de restauração 
presentes nas autoestradas das suas 
redes concessionadas, procurando 
estabelecer uma interação constante 
com os parceiros para melhorar o 
serviço prestado ao cliente final.

CONHEÇA O TESTEMUNHO
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Cada vez mais o sucesso das organi-
zações passa por um conhecimento 
profundo das perspetivas ou opiniões 
dos seus clientes relativamente aos 
serviços prestados.
A informação mais precisa fornecida 
pela área do Customer Experience 
pode fazer toda a diferença no sucesso 
de uma organização.

A ISO 10002 é uma norma que siste-
matiza toda a metodologia de tratamen-
to de reclamações numa organização. 
Esta sistematização permite a qualquer 
organização, independentemente do 
produto ou serviço que disponibiliza 
no mercado, responder ao seu cliente, 
no seguimento de manifestações de 
insatisfação ou reclamações formais, 
de forma coerente e devidamente 
suportada. Apesar desta ser uma das 
grandes vantagens na implementação 
deste referencial, não é o seu princi-
pal objetivo. Esta implementação e 
consequente certificação permite que 

CUSTOMER CENTRIC: 
MELHORIAS BASEADAS 
NAS EXPETATIVAS DO 
CLIENTE
Há uma forte tendência para as organizações implementarem 
melhorias baseadas nas sensibilidades dos seus gestores, sendo, 
por vezes, a expectativa e a experiência dos clientes menosprezada. 
A certificação pela ISO 10002 é uma excelente ferramenta de 
sistematização da auscultação das expectativas dos clientes.

as organizações tenham ao seu dispor 
uma ferramenta de gestão podero-
síssima que as irá ajudar a identificar 
tendências de falha no seu produto ou 
processo e a implementar melhorias 
que evitem e previnam problemas com 
os seus clientes. 

A ISO 10002 é, sem dúvida, uma nor-
ma que aproxima a organização do seu 
cliente, demonstrando a sua preocupa-
ção em comunicar e tratar eficazmente 
qualquer desvio que tenha ocorrido e 
evitando a sua reocorrência. É uma me-
todologia que também permite avaliar 
o grau de satisfação dos clientes, não 
se limitando aos tradicionais inquéritos, 
cujos resultados não são tão fidedig-
nos. 

A SGS, em Portugal, disponibilizou este 
esquema de certificação e tem hoje um 
conjunto de clientes nas mais diversas 
áreas de negócio, os quais se encon-
tram satisfeitos com a sua certificação.

O CUSTOMER EXPERIENCE 
DAS EMPRESAS UTILIZA 
HOJE FERRAMENTAS 
MUITO MAIS CAPAZES DE 
PERCEBER OU CAPTAR AS 
VERDADEIRAS OPINIÕES 
DOS CLIENTES
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A EXPERIÊNCIA NESPRESSO

A Nespresso é reconhecida pelos seus 
produtos de qualidade única e pelo 
serviço dedicado ao cliente. A obten-
ção da certificação segundo a norma 
ISO 10002 pela SGS Portugal, permite 
à Nespresso reforçar o compromisso 
constante com a satisfação das neces-
sidades dos seus clientes, transfor-
mando o feedback positivo em novas 
oportunidades de negócio.

CONHEÇA O TESTEMUNHO
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O que é uma Certificação de 
Serviço?

Uma certificação de serviço consiste 
numa avaliação de conformidade de 
acordo com uma determinada norma 
ou especificação técnica, desenvol-
vida especificamente para serviços. 
Existem diversos tipos de serviços, 
razão pela qual existem poucas normas 
específicas a um determinado setor. 
Alguns dos serviços em que já existem 
referenciais desenvolvidos, normas 
internacionais, europeias ou nacionais 
são, por exemplo, os call centers, ser-
viços funerários, transportes públicos 
de passageiros, manutenção de extinto-
res, entre outros. A necessidade de 
desenvolver especificações técnicas 
surge pelo facto de outras empresas, 
de outros setores de atividade, também 
pretenderem evidenciar a exigência 
na conformidade e qualidade dos seus 
serviços.

Como decorre o processo de 
Certificação de serviço?

A certificação de serviço pode iniciar-se 
com a avaliação de conformidade de 
acordo com uma norma de requisitos 
de serviço já existente ou perante a 
inexistência de um referencial norma-
tivo, através do desenvolvimento do 
referencial pelo Organismo de Certi-
ficação, o qual a SGS identifica como 
“Especificação Técnica”. 

COMPROMISSO COM 
O CLIENTE ATRAVÉS 
DA CERTIFICAÇÃO DE 
SERVIÇO

Este referencial será desenvolvido 
pela SGS juntamente com a(s) organi-
zação(ões) que tenham interesse em 
certificar o seu serviço e seguindo uma 
metodologia já procedimentada. Ao 
nível do desenvolvimento da Especifi-
cação Técnica, qualquer que seja o ser-
viço, tem sempre por base um conjunto 
de requisitos de Sistema de Gestão da 
Qualidade (ISO 9001), assegurando que 
a organização manterá a dinâmica do 
ciclo PDCA. Para isso deverá: 

•  Identificar necessidades, disponibili-
zando os recursos materiais e humanos 
necessários e adequados à prestação 
de serviço; 

•  Definir responsabilidades; 

•  Proporcionar um sistema de gestão 
documental adequado e um processo 
de seleção e avaliação dos fornecedo-
res que permita executar o serviço com 
a qualidade desejada; 

•  Monitorizar a gestão de não confor-
midades e tratamento de reclamações 
que permita identificar situações de 
melhoria; 

•  Apresentar requisitos específicos e 
diferenciadores do serviço a certificar 
que irão para além dos requisitos legais 
aplicáveis.

Mais do que cumprir, algumas organizações pretendem evidenciar 
o cumprimento e compromissos que assumem com os stakeholders 
através da certificação do serviço.
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Após conclusão da especificação técni-
ca, a mesma é submetida à aprovação 
imparcial de uma Comissão Técnica 
de Certificação (CTC) que reúne vários 
interesses e que avaliará, de forma 
independente, o documento e emitirá o 
seu parecer. Esta comissão deverá ser 
constituída por uma ou mais associa-
ções do setor, representantes dos con-
sumidores (UGC), representantes de 
institutos de ensino superior reconheci-
dos, dependendo do tipo de serviço em 
avaliação, e um representante da SGS 
(Organismo de Certificação) que não 
tenha estado envolvido no processo de 
desenvolvimento do referencial. Para 
apoio aos membros da CTC, a SGS, 
sempre que necessário, disponibilizará 
peritos técnicos, que não têm direito a 
voto. A aprovação da ET é feita através 
de uma decisão por unanimidade dos 
membros da CTC.

Aprovado o documento e desenvolvido 
o esquema de certificação, entramos 
no processo de avaliação de conformi-
dade, que poderá incluir, para além da 
auditoria, avaliações de Cliente Misté-
rio. Tal como qualquer Organismo de 
Certificação que realize certificação de 
serviço, a SGS rege-se pela ISO/IEC 
17065 – Requirements for bodies certi-
fying products, processes and services. 
O processo de certificação ocorre, à se-
melhança dos sistemas de gestão, em 
ciclos de três anos, com renovações de 
iguais períodos.

O que leva as empresas a avançar 
com uma certificação de serviço?

Quando as empresas avançam com a 
certificação de serviço e esta é volun-
tária, fazem-no por uma necessidade 
de diferenciação no mercado em que 
operam ou para evidenciarem a qualida-
de do seu serviço aos clientes, desta-
cando-o assim dos seus concorrentes. 
Esta avaliação por uma terceira parte, 
imparcial e independente pemite-lhes 
comunicar ao mercado de uma forma 
mais credivel e transparente.
A certificação é, para muitas organiza-
ções, um excelente recurso para poten-
ciarem o seu crescimento. A maioria 

dos nossos clientes que iniciaram este 
processo mantém a certificação devido 
aos resultados obtidos, incluindo o en-
volvimento e desempenho da equipa. 
Temos clientes que estão certificados 
pela SGS há mais de 12 anos, tendo 
obtido melhorias constantes nos seus 
processos e na forma como se apre-
sentam e se diferenciam no mercado.

Mas a certificação de serviço pode 
ser também um processo obrigató-
rio, como é o caso da certificação 
NP4413:2012 – Serviço de Manutenção 
de Extintores – e neste caso é um 
requisito legal que leva as organizações 
a avançar para a certificação, pois, sem 
este requisito, não podem operar no 
mercado.

Qual a transversalidade da 
certificação de serviço? Existem 
exemplos práticos de empresas 
nacionais ou internacionais?

Tal como referido, os setores para os 
quais existem referenciais de certifi-
cação de serviço são muito variados: 
hotelaria e restauração, transportes, 
distribuição postal, atendimento em 
loja, serviços de condomínio, consulto-
ria e recursos humanos etc.

A nível nacional a SGS certifica o servi-
ço de muitas empresas, nomedamente 
o serviço de atendimento em loja e 
postos e distribuição postal dos CTT 
– Correios de Portugal, a prestação de 
serviços de condomínio da Franquiger 
(Lojas do Condomínio), todo o serviço 
prestado em alguns parques de campis-
mo da Orbitur, entre muitos outros.
A nível internacional, por exemplo, a 
SGS Itália desenvolveu uma certifica-
ção de serviço de hotéis sete estrelas, 
para hotéis que desejam demonstrar 
que a qualidade do seu serviço e a sua 
preocupação com o cliente estão acima 
dos requisitos legais associados à ava-
liação de 5 estrelas.
Apesar deste referencial ter sido 
desenvolvido inicialmente com um 
cliente, atualmente, existem três hotéis 
em Itália certificados de acordo com o 
mesmo.

A EXPERIÊNCIA CTT

Os CTT acreditam que o cresci-
mento sustentado está assente na 
melhoria da performance e qualida-
de dos serviços prestados. 
No seguimento desta aposta estra-
tégica, os CTT optaram pela certifi-
cação de serviço pela SGS Portugal. 

CONHEÇA O TESTEMUNHO
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As infraestruturas e equipamentos 
são o alvo do Industrial. Neste 
sentido, quais são as competências 
da SGS nesta área de negócio?

O portefólio de serviços da área do 
industrial cobre todas as necessidades 
do cliente, desde a fase de conceção, 
passando pela fase de procurement 
e construção, até ao funcionamento 

dos equipamentos. 

Na fase de conceção do projeto, 
a SGS apoia os seus clientes na 
supervisão do mesmo e na verificação 
do âmbito legal, quando aplicável. 
Em alguns setores, como o do gás 
e combustíveis, esta fase de projeto 
é regulamentada, sendo necessária 
a intervenção de uma entidade com 
as competências adequadas para 
verificar se os projetos respeitam o 
enquadramento legal existente. 

Na fase de procurement é muito 
comum existirem clientes que, 
para a construção de unidades, 

como refinarias ou barragens, 
têm a necessidade de comprar 

equipamentos no estrangeiro, 
como na China, Coreia, 

Alemanha, Itália, entre 
outros. A SGS, sendo 
uma multinacional com 
representação em todos 
estes países, tem todas 
as condições para realizar 
o acompanhamento 
do fabrico destes 
equipamentos, garantindo 
que estão a ser cumpridos 

todos os requisitos de 
qualidade. 

Para além disto, na fase 
de construção, garantimos 

uma série de serviços de 
inspeção e ensaios que têm como 

objetivo verificar se as unidades ou 
equipamentos construídos estão em 
conformidade, quer do ponto do vista 
do projeto, quer do ponto de vista da 

“OS SERVIÇOS DA SGS 
AUMENTAM O NÍVEL 
DE SEGURANÇA”

Quando a SGS está envolvida num projeto de uma instalação ou 
de um produto industrial, o objetivo final é a redução do risco e o 
aumento da segurança das pessoas e ambiente.

PROCUREMENT 

• Supply Chain Services
• Revisão de procedimentos 

de QA/QC de fornecedores
• Inspeção e expediting durante o pré-

fabrico
• Assistência a ensaios
• Ensaios Destrutivos e Não 

Destrutivos
• Controlo de documentação  

e certificados
• Avaliação e qualificação de 

fornecedores

PROJETO

• Apoio técnico à preparação 
de cadernos de encargos

• Revisão de propostas técnicas 
e comerciais

• Pré-qualificação de fornecedores 
e subcontratados

• Consultoria técnica
• Project Management
• Gestão do Risco
• Análise e aprovação de projetos  

e Instalações e Equipamentos

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO 
E ALTERAÇÕES

• Gestão de paragens
• Ensaios Não Destrutivos
• Inspeção de soldadura
• Avaliação de vida restante 
• Controlo de Qualidade e Supervisão 

do Controlo de Qualidade
• Gestão do Risco
• Avaliação de condição 

de Instalações e Equipamentos
• Inspeções Regulamentares

CONSTRUÇÃO 
/ COMISSIONAMENTO

• Certificação de equipamentos 
e assembly (Directiva PED e SPVD)

• Inspeção de soldadura
• Ensaios Não Destrutivos
• Controlo de Qualidade e Supervisão 

do Controlo de Qualidade
• Fiscalização de obra e Inspeção 

de Terceira Parte
• Cedência de técnicos especialistas 

- Outsourcing
• Inspeções de Âmbito Regulamentar
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segurança e da integridade estrutural 
da função do equipamento, evitando 
que o cliente tenha problemas futuros, 
como derrames ou explosões, quando 
este entrar em funcionamento. Ainda 
nesta fase, também disponibilizamos 
a certificação e marcação CE dos 
equipamentos. Para que estes sejam 
comercializados na União Europeia, 
têm, obrigatoriamente, de evidenciar 
marcação CE. A SGS é um organismo 
notificado pelo IPQ e a entidade 
acreditada pelo IPAC para a marcação 
CE de alguns produtos, nomeadamente 
equipamentos sob pressão, 
equipamentos sob pressão simples e 
transportáveis, apresentando-se assim 
como um parceiro estratégico para 
estas situações. 

Por último, e já com os equipamentos 
em funcionamento, a SGS apresenta 
soluções que permitem verificar se os 
equipamentos mantêm os níveis de 
integridade e segurança para os quais 
foram projetados. 

Quais são as principais vantagens 
para os clientes que optam pela 
SGS?

A SGS oferece segurança aos seus 
clientes, reduzindo, através dos seus 
serviços, a probabilidade de ocorrência 
de acidente com os seus equipamen-
tos. Para além disso, estabelecemos 
com os nossos clientes uma relação de 
proximidade, encarando-os enquanto 
parceiros e estando totalmente dispo-
níveis para satisfazer as suas necessi-
dades. Não podemos esquecer que o 
facto de a SGS ser uma multinacional 
representa uma vantagem acrescida, 
garantindo que, em qualquer parte do 
mundo, o cliente pode contar com os 
nossos serviços.  

Os serviços da SGS nesta área 
estão com uma elevada procura 
externa. Como está a correr a 
internacionalização destes serviços?

A internacionalização destes serviços 
está a ser bastante positiva. Este pro-
cesso tem duas vertentes. Por um lado, 
a cedência de serviços a afiliadas da 
SGS de países onde estes serviços têm 

maior projeção, como China, Coreia, 
Israel, entre outros. Em muitos destes 
países, nomeadamente, no âmbito 
da construção de equipamentos sob 
pressão não existem entidades reco-
nhecidas e acreditadas para marcação 
CE, mas existem muitos fabricantes 
que pretendem exportar estes equipa-
mentos para a União Europeia. Neste 
sentido, a SGS qualifica os seus téc-
nicos para que, posteriormente, estes 
efetuem o acompanhamento destes 
processos no terreno, documentando 
cada passo do processo de fabrico, 
possibilitando assim que os equipa-
mentos possam obter a Marcação CE 
no local de fabrico.
Por outro lado, temos muitos clientes 
multinacionais que, ao terem instala-
ções ou equipamentos fora do nosso 
país, como Marrocos, Tunísia, Quénia, 
Angola ou Cabo Verde, necessitam de 
realizar inspeções nestes mercados e, 
por isso, recorrem à SGS Portugal para 
efetuar estes serviços. 

Trata-se de uma área mais 
direcionada para o B2B, mas de que 
forma estes serviços têm impacto 
no consumidor final? 

De facto os nossos serviços têm 
impacto no consumidor final, impacto 
esse que se reflete sobretudo ao nível 
da segurança. Através dos seus servi-
ços, a SGS torna os equipamentos mais 
seguros, diminuindo a probabilidade 
das pessoas sofrerem algum tipo de 
acidente devido a um fabrico deficiente 
ou a um possível mau estado de con-
servação dos mesmos.  
Por exemplo, a inspeção a sistemas 
de racking, ou seja, das estantes de 
armazenagem de produtos, garante 
que as pessoas possam circular em 
segurança nos corredores das grandes 
superfícies. O mesmo acontece nou-
tros sistemas que têm maiores perigos 
associados, como é o caso de siste-
mas relacionados com combustíveis, 
refinarias ou gasodutos, que estando 
dispersos pelas cidades, em caso de 
acidente, podem ter consequências 
catastróficas. Neste sentido, a inspeção 
e avaliação da integridade dos mesmos 
é crucial para a segurança das pessoas.

A SGS OFERECE 
SEGURANÇA AOS SEUS 
CLIENTES
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A SGS Portugal, ao realizar os seus 
serviços de inspeção, verificação e en-
saios, apercebeu-se de que existia, por 
parte dos seus clientes, uma grande 
dificuldade na disponibilização de uma 
lista de ativos. Face a esta situação, 
considerou que fazia todo o sentido dar 
uma resposta aos clientes ao nível da 
sistematização dos seus ativos, visando 
melhorias da sua gestão interna. 

A gestão de ativos é um processo 
que envolve o equilíbrio entre diver-
sas variáveis como os custos, riscos, 
oportunidades, benefícios de desempe-
nho, entre outros, visando a otimização 
de recursos. Neste sentido, existe um 
conjunto de práticas que devem ser 
seguidas pelas organizações que per-
mitam inventariar, cadastrar e avaliar os 
ativos tangíveis. 

A solução apresentada pela SGS Portu-
gal inclui três componentes distintas: a 
inventariação, o cadastro e a avaliação. 
A inventariação consiste numa conta-
gem simples de ativos e na verificação 
da sua existência de acordo com a 
lista predefinida pelo cliente. Caso 
esta lista não esteja atualizada, a SGS 
Portugal procede à sua atualização e faz 
o registo simples dos ativos com uma 
etiqueta numerada para cada um deles. 
Desta forma, o cliente pode comparar 
os registos com os ativos existentes e 
verificar se não existem divergências. 

INVENTARIAÇÃO, 
CADASTRO E 
AVALIAÇÃO DE ATIVOS

O cadastro corresponde a um nível 
mais elevado de complexidade. Implica 
que seja feita uma especificação da 
base de dados, registando os campos 
com informação específica de cada um 
dos ativos, tendo em conta os campos 
obrigatórios e contabilísticos. Ou seja, 
a SGS Portugal, faz um registo correto 
dos ativos inventariados, que envolve 
a introdução de uma fatura no sistema, 
a correção dessa fatura e, eventual-
mente, o preenchimento com outras 
informações adicionais. A avaliação é 
um upgrade do processo, em que a 
SGS Portugal presta apoio na avaliação 
das disparidades entre o inventário e os 
ativos que efetivamente a organização 
possui.
A SGS Portugal oferece este serviço na 
totalidade, ou seja, com as três com-
ponentes ou de forma isolada. Cada 
cliente possui uma realidade diferente 
e, por isso, as soluções que apresenta-
mos são personalizadas de acordo com 
as suas necessidades.  

Em termos de obrigatoriedade legal, 
existem duas realidades distintas na 
gestão de ativos, a do setor público e 
a do setor privado. No que diz respei-
to ao setor público, existe legislação 
específica para o mesmo que obriga 
a uma atualização anual dos ativos de 
cada uma das empresas do setor. O 
Sistema de Normalização Contabilística 
da Administração Pública (SNCAP), 

Entre a otimização de recursos e o cumprimento legal.
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que passou a estar em vigor a partir 
deste ano de 2017, obriga os institutos 
públicos, Câmaras Municipais, entre 
outros, a regerem-se por este sistema. 
Esta situação gerou no Estado a neces-
sidade de cadastrar, inventariar e avaliar 
todos os ativos existentes. Em relação 
ao setor privado, a gestão de ativos 
não é obrigatória. Apenas existe uma 
obrigação legal relativamente a stocks, 
que refere que todas as empresas com 
uma faturação superior a 100.000€, ou 
que sejam Sociedades Anónimas, têm 
de comunicar o inventário às Finanças. 

Para os clientes, principalmente para 
aqueles que tem vários ativos em vá-
rios locais, é muito difícil terem controlo 
em todos os momentos, ou uma pers-
petiva geral dos ativos que possuem, 
existindo uma falta generalizada de 
sistematização de informação. Ao nível 
financeiro estes dados são extrema-
mente importantes, pois muitas organi-
zações têm muita dificuldade em que o 
Relatório & Contas reflita a realidade da 
empresa, e, muitas das vezes ocorrem 
imparidades, pois são relatados ativos 
que já não existem. Neste sentido, 
através de uma melhor gestão dos 
seus ativos, as empresas melhoram as 
suas condições de financiamento e a 
sua estrutura de capitais. Consequente-
mente, as relações estabelecidas com 
a banca, investidores e com o Estado 
tornam-se mais positivas. Este serviço 

também permite que as empresas 
façam uma melhor gestão da manu-
tenção dos equipamentos. Existe um 
conjunto de equipamentos que, depois 
de cinco anos, ainda têm valor, conti-
nuando a funcionar. Assim sendo, em 
termos de avaliação, a SGS determina 
o valor do equipamento, tendo em con-
sideração o ano em que foi adquirido, a 
sua utilização, estado de conservação 
e período de vida estimado, reduzindo 
os custos associados ao processo de 
manutenção.  

A SGS Portugal apresenta-se como o 
parceiro ideal das organizações para a 
gestão dos seus ativos. A rede global 
da SGS permite que as empresas que 
tenham instalações noutros pontos 
do mundo recebam apoio e acompa-
nhamento da nossa parte, não exis-
tindo constrangimentos geográficos. 
Para além disto, a nossa vasta gama 
de serviços nas mais diversas áreas 
possibilita a criação de sinergias com 
as soluções no âmbito da gestão de 
ativos. Uma empresa que tenha muitas 
necessidades relativamente a inspe-
ções poderá usufruir de um serviço 
integrado e completo da SGS, que lhe 
permita realizar uma melhor gestão dos 
seus ativos. Com isto, a SGS Portugal 
está cada vez mais próxima daquilo que 
é uma oferta global na gestão de ativos 
do cliente, colmatando uma lacuna e 
necessidade do mercado.
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A comunidade global está a unir todos 
os esforços com vista à descarboni-
zação do planeta de forma a controlar 
o aumento de temperatura que tem 
conduzido a alterações climáticas com 
consequências muito adversas para o 
nosso planeta. Um dos mais importan-
tes compromissos é a assinatura do 
Protocolo de Paris por parte dos países 
mais poluentes, nomeadamente China, 
Estados Unidos da América e União 
Europeia.
Ainda durante a vigência do Protoco-
lo de Quioto, na União Europeia, os 
Estados-membros comprometeram-se 
a cumprir as Metas denominadas 20-
20-20, isto é, redução das suas emis-

SUSTENTABILIDADE 
NO IMOBILIÁRIO
sões em 20%, aumento da eficiência 
energética em 20% e assegurar que 
20% do consumo energético provém 
de energias renováveis até 2020, tendo 
como objetivo adicional a redução, até 
2030, de 40% das emissões dos gases 
de efeito de estufa.
De acordo com o Worldwatch Institu-
te, a construção de edifícios consome 
anualmente cerca de 40% da pedra, 
gravilha e areia produzidas a nível global 
e 25% da madeira virgem. Os edifícios 
são também responsáveis pelo consu-
mo de 40% da energia e 16% da água 
consumida por ano a nível mundial. Ali-
nhada com esta estratégia, a eficiência 
energética, responsabilidade social e 

FIGURA 1
CICLO DE VIDA DE UMA EDIFICAÇÃO

responsabilidade ambiental são alguns 
dos catalisadores que transformam 
atualmente o mercado imobiliário, exis-
tindo uma consciencialização cada vez 
maior em para a edificação sustentável.  
É inevitável assumirmos que são inúme-
ros os impactos negativos ao nível am-
biental, social e económico, que advêm 
da construção e renovação de edifícios.  
Por exemplo, a extração de materiais 
naturais pode conduzir à extinção dos 
recursos e da diversidade biológica, a 
produção e transporte de materiais de 
construção consome energia e gera 
emissões tóxicas que contribuem para 
o aquecimento global, chuvas ácidas e 
Smog e a má qualidade do ar interior 
pode conduzir a uma diminuição da 
produtividade do trabalhador e causar 
danos irreversíveis na saúde humana.
Neste contexto, é essencial o desenvol-
vimento de uma estratégia sustentável 
no setor imobiliário que tenha em conta 
o impacto ambiental de cada uma das 
partes que compõe o edifício, analisan-
do as fases de construção, utilização 
e demolição, para que seja possível 
reduzi-lo ao máximo e, se for possível, 
eliminá-lo completamente. Para que 
isto seja possível, é extremamente 
importante o desenvolvimento de novas 
tecnologias para projetar, avaliar, usar e 
reciclar arquitetura, engenharia e econo-
mia. O esforço efetuado na construção 
e manutenção de um edifício deve ter 
em consideração uma economia de 
recursos, no sentido de encontrar um 



SUSTENTABILIDADE NO IMOBILIÁRIO | 49

É o contributo para uma construção 
mais sustentável.
O DomusNatura conjuga o fator quali-
dade do DomusQual com fatores como 
a preocupação ambiental, eficiência 
energética e gestão eficiente dos recur-
sos, visando o aumento do conforto e a 
redução de custos de utilização.

BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT’S 
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD 

Trata-se de um Sistema de Avaliação 
e Certificação para novos edifícios, ba-
seado na performance, com o objetivo 
de minimizar os efeitos negativos dos 
edifícios nos ambientes locais e globais, 
promovendo o conforto e saúde nos 
espaços interiores.

LEADERSHIP IN ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL DESIGN 
O LEED é um Sistema de Avaliação e 
Certificação alternativo;
Estabelece um padrão comum de ava-
liação dos edifícios e assume-se como 
exemplo para a construção “verde”.

DOMUSNATURA

BREEAM NC

LEED

FIGURA 2
PROJETO SUSTENTÁVEL

DE UMA EDIFICAÇÃO

equilíbrio entre o custo necessário para 
a produção e o benefício do produto 
realizado. Esta lógica económica deve 
ainda ser sustentável, ou seja, a cons-
trução e manutenção devem ser geridas 
a pensar no futuro. Por exemplo, não 
é sustentável um edifício que conso-
me demasiada energia para garantir 
determinados níveis de conforto. Será 
sustentável um edifício que reutiliza ma-
teriais cuja durabilidade excedeu a vida 
útil do edifício onde estavam anterior-
mente integrados.
Os promotores imobiliários são os 
agentes que, na cadeia de valor da 
construção de empreendimentos, mais 
influenciam as regras a adotar tendo 
em conta os compromissos de garantia 
da qualidade da construção e susten-
tabilidade. Os projetistas e empreitei-
ros agem em conformidade com os 
princípios definidos pelos promotores 
imobiliários, pelo que, o setor imobiliário 
tem tido um contributo inegável para a 
sustentabilidade do planeta. 

Os Sistemas de Avaliação e Certificação 
promovem a adaptação de boas práticas 
que assumam o cumprimento des três 
pilares, económico, social e ambiental, 
criando valor acrescentado para os pro-
motores imobiliários e futuros usuários 
do espaço. Para além disto, apoiam a 
tomada de decisão e permitem criar e 
aplicar medidas e sistemas que conju-
gam eficiência financeira e consciência 
social e ambiental

CLÁUDIA ROCHA
Business Developer 
Environment, Health & Safety
SGS Portugal
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PRODUTIVIDADE 
AUMENTA COM 
ESPAÇOS DE TRABALHO 
SAUDÁVEIS

o que, por si só, contribui para que os 
colaboradores estejam mais atentos as 
questões associadas ao bem-estar no 
local de trabalho.

Quando fala em segurança e saúde 
ocupacional, refere-se apenas a 
fatores que impactam o bem-estar 
físico?

Não só. Nos últimos anos, temos 
assistido a uma mudança gradual de 
paradigma.
Anteriormente as organizações es-
tavam muito focadas nas condições 
ambientais e de segurança dos locais 
de trabalho, questões essas que englo-
bavam as infraestruturas, o ambiente 
de operacionalização dos processos de 
trabalho, ergonomia, iluminância, equi-
pamentos de proteção individual, entre 
outros. No entanto, além dos riscos fí-
sicos, temos assistido à introdução dos 
riscos psicossociais e à necessidade da 
sua prevenção e controlo.

A que se referem os riscos 
psicossociais?

Os riscos psicossociais referem-se a 
fatores que podem ter efeitos negati-
vos a nível psicológico, físico e social 
no colaborador, como por exemplo 
o stress relacionado com o trabalho, 
esgotamento ou depressão. Englobam 
desde processos de organização e 
gestão do trabalho até o contexto social 
de trabalho. A preocupação na preven-
ção destes riscos está, inclusivamente, 
patente na definição da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). A OMS 
define Saúde como sendo o bem-estar 

Atualmente, assistimos a uma preocupação crescente das 
organizações com a saúde e segurança dos colaboradores, de 
modo a proporcionarem um espaço de trabalho agradável.

Considera que estamos a assistir a 
uma mudança gradual de paradigma 
no que se refere a esta temática?

Sim, sem dúvida.
Os organismos internacionais têm 
despertado consciências para a necessi-
dade das organizações alargarem o seu 
foco, o qual não deverá estar apenas 
centrado no cliente, mas também no 
colaborador e na sua satisfação. O co-
laborador faz parte do ecossistema das 
organizações e é cada vez mais perce-
cionado como uma peça-chave para a 
competitividade das mesmas.
Para além disto, os fatores inerentes 
à saúde, segurança e bem-estar dos 
colaboradores estão cada vez mais asso-
ciados a questões relacionadas com a 
ética das organizações. Nesse sentido, 
espaços de trabalhos seguros e saudá-
veis são encarados como direitos funda-
mentais básicos dos colaboradores.

A tomada de consciência 
destas questões por parte dos 
colaboradores torna-os mais 
exigentes? 

Sim. Podemos dizer que os colabora-
dores são cada vez mais exigentes, não 
só pela tomada de consciência de que 
ter um espaço de trabalho seguro e 
saudável faz parte integrante dos seus 
direitos, mas também porque, atual-
mente, as pessoas estão mais atentas 
e têm uma maior perceção dos fatores 
que poderão colocar em causa a sua 
saúde e segurança. 
Aliado a estes fatores, existe um maior 
e mais fácil acesso às informações 
veiculadas pela comunicação social, 

físico, mental e social e não apenas a 
ausência de doença. 

A aposta na prevenção e na saúde 
e bem-estar dos colaboradores, 
poderá traduzir-se em benefícios 
para as organizações?

Sim, cada vez mais, a posição das 
organizações deverá ser orientada para 
a adoção de uma postura de prevenção 
em detrimento da reação.
Esta postura de prevenção poderá 
evitar elevados custos para as organiza-
ções relacionados com o absentismo. 
De acordo com estudos europeus, 
8% dos trabalhadores portugueses 
afirmaram ter um ou vários problemas 
de saúde ligados ao trabalho, e cerca 
de 50% destes problemas, exigiam 
absentismo. Este panorama acom-
panha a realidade europeia, visto que 
28% dos colaboradores europeus, o 
que corresponde a, aproximadamente, 
55,6 milhões de pessoas, referiram no 
inquérito às Forças de trabalho da UE 
em 2007, que o seu bem-estar mental 
e físico foi afetado pela exposição a 
riscos psicossociais. 
Estes são alguns dados que nos aju-
dam a refletir que o caminho é a aposta 
na prevenção.

De que forma a aposta na adoção 
deste tipo de políticas de bem-
estar, poderá ter impactos na 
competitividade das organizações?

Para respondermos a essa questão, 
basta analisarmos dados de estudos 
europeus realizados neste domínio.
Antes de mais, a aposta nestas políti-
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cas, permitirá reduzir os custos. Os ris-
cos psicossociais conduzem ao stress, 
que, segundo um estudo da OSHA 
(Agência Europeia para a Segurança e 
Saúde no Trabalho), custa até 20 mil 
milhões de euros por ano aos estados 
membros em custos de saúde diretos e 
em tempo de trabalho perdido. 
Estas medidas permitem ainda um 
retorno do investimento. Estudos reali-
zados na União Europeia admitem que 
por cada euro investido em programas 
de segurança e saúde no trabalho é 
obtido um retorno de 2,2€.
Por sua vez, em programas de bem-
-estar, por cada euro investido, há um 
retorno máximo estimado de 4,81€. 
Todos estes fatores têm impacto nas 
organizações e na sua competitividade.

Em Portugal, como é que tem sido 
esta evolução?

Tem sido gradual. 
Sem dúvida que, tal como referi ante-
riormente, há uma maior consciencia-
lização, no entanto é necessário que 
esta seja refletida em mais ação nesta 
área. Isto porque, devido à situação 
económica menos favorável pela qual 
passou o nosso país, os empresários 
retraíram-se na implementação de me-
didas que contribuíssem para um maior 
bem-estar para os trabalhadores.
No entanto, existe uma preocupação 
crescente com estas questões.
No Inquérito Europeu às Empresas 
sobre Riscos Novos e Emergentes 
(ESENER; EU-OSHA, 2010a), concluiu-
-se que 79% dos dirigentes europeus 
estão preocupados com o stress nos 

seus espaços de trabalho. Esta preocu-
pação crescente é notória nos líderes 
das organizações portuguesas.

Podemos falar em felicidade nas 
organizações?

Sim, cada vez mais.
Este é um conceito que tem ganho 
expressão nos últimos anos, derivado à 
mudança de paradigma a que estamos 
a assistir e que já referi anteriormente.
E, tal como vimos pelos estudos ante-
riores que apontam nesse sentido, a 
felicidade dá lucro.
Portanto, estão reunidos todos os moti-
vos para as organizações apostarem no 
bem-estar dos seus colaboradores nos 
seus vários domínios.

De que forma a SGS pode contribuir 
para promover a felicidade nas 
organizações?

Antes de mais, pode contribuir para a 
implementação e avaliação de medidas 
que promovam espaços seguros e 
saudáveis.
A SGS poderá apoiar as organizações, 
numa primeira fase, no diagnóstico da 
sua situação atual e, numa segunda fa-
se, na elaboração de um plano de ação.
As soluções da SGS vão desde a ava-
liação do clima organizacional e gestão 
da formação, até ao conforto térmico, 
à qualidade do ar interior, níveis de 
iluminância, identificação de perigos, 
avaliação e controlo de riscos, avalia-
ção de riscos psicossociais, planos de 
segurança contra incêndio, elaboração 
de manuais de segurança, ergonomia, 
radiações eletromagnéticas; inspeções 

MARTA SANTOS
Responsável Técnica de Safety 
em Environment, Health & Safety
SGS Portugal

ao sistema AVAC, estudos de gestão 
ambiental e de resíduos, entre outros.
A missão a que a SGS se propõe é a de 
analisar a situação das organizações e 
oferecer soluções à medida das suas 
necessidades, apoiando-as a proporcio-
narem aos seus colaboradores espaços 
saudáveis, seguros e felizes.
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O setor da construção em Portugal tem 
demonstrado uma clara necessidade de 
evolução no que diz respeito à qualidade.

Se observarmos o setor da construção 
nos últimos anos, é possível constatar 
que se construiu demasiado em pouco 
tempo. Como consequência resultaram 
edifícios e infraestruturas que apresen-
tam patologias logo nos primeiros anos 
de vida, evidenciando uma degradação 
precoce.
De acordo com diversas estatísticas, 
tanto a nível nacional como europeu, 
cerca de 50 a 60% das patologias dete-
tadas nos edifícios têm origem em dois 
fatores: falhas de conceção/ projeto e 
falhas de construção/ execução. Assim 
sendo, o controlo de qualidade nestas 
fases é de extrema importância para 
a vida útil do edifício e, consequente-
mente, para a redução dos respetivos 
custos de manutenção envolvidos.

O controlo de qualidade na construção 
envolve todas as ações planeadas 
e necessárias para fazer cumprir os 
requisitos regulamentares e normati-

CONTROLO DE 
QUALIDADE NA 
CONSTRUÇÃO

vos, garantindo que a edificação obtém 
o nível de qualidade preconizado nos 
mesmos.

FASE PROJETO
A revisão do projeto é uma fase 
fundamental, na qual se pode detetar 
um número significativo de erros e 
omissões, permitindo a sua correção 
de forma atempada, evitando dessa 
forma que se propaguem para a fase de 
construção, na qual se torna muito mais 
dispendiosa a sua resolução.

FASE CONSTRUÇÃO
O controlo de qualidade nesta fase 
é essencial para garantir os padrões 
de qualidade especificados e 
contratualizados. Consequentemente, 
é salvaguardado o investimento 
realizado, a credibilidade e a imagem 
das empresas. Assim sendo, esta fase 
deverá ter como princípio fundamental, 
a verificação independente, que, por 
sua vez deverá incluir a inspeção e 
realização de testes dos equipamentos, 
materiais, produtos, processos 
construtivos, entre outros.
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JOANA VALE
Responsável Técnica 
Soluções para Construção e Edifícios
SGS Portugal

SOLUÇÕES SGS:
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Com quase 20 anos a certificar em 
Portugal, que balanço faz a SGS da 
certificação no nosso país?

Foram duas décadas de enorme 
transformação das empresas 
portuguesas, que podemos organizar 
em quatro fases distintas. A primeira 
fase foi a dos “Pioneiros e Curiosos” 
que começaram a testar a eficácia dos 
sistemas de gestão ainda na era das 
IS0 9001/9002/9003, estando muito 
orientados para o setor industrial. 
Os restantes setores de atividade 
consideravam que estas normas não 
lhes eram adequadas e, de facto, 
em alguns casos a aplicação não era 
linear. A segunda fase acontece com o 
aparecimento da versão do ano 2000 
da ISO 9001 e o desaparecimento das 
normas ISO 9002 e 9003. Com isto, 
a ISO 9001:2000, passa a abranger 
a totalidade dos setores de atividade 
e inicia-se o grande “boom” de 
certificação. Nesta altura, a gestão 
ambiental começa a ganhar expressão 
com a ISO 14001 e, mais tarde, a 
Saúde e Segurança Ocupacional 
através das OHSAS 18001. O mercado  
apercebe-se então das vantagens da 
certificação, as empresas públicas 
e privadas pressionam os seus 
fornecedores e os incentivos do QREN 

A CERTIFICAÇÃO 
TORNOU-SE NUMA 
FERRAMENTA PARA A 
SUSTENTABILIDADE 
DAS ORGANIZAÇÕES

impulsionam a certificação.

A terceira fase é marcada pela grande 
depressão económica que surge em 
2008. As falências, as dificuldades 
económicas das organizações, as 
deslocalizações de empresas para 
outros países, entre outros fatores, 
levaram a um ligeiro declínio da 
certificação em todo o mundo e 
Portugal não foi exceção. Esta profunda 
crise trouxe à economia, apesar de 
tudo, aspetos positivos. As empresas 
que ultrapassaram esta fase tornaram-
-se mais resistentes e globais, pois 
foram forçadas a olhar para o mercado 
externo como uma solução para a sua 
viabilidade e foram surgindo novas 
empresas assentes na tecnologia, 
inovação e em modernos sistemas e 
processos de gestão. 
Neste momento, estamos na quarta 
fase, na qual surge a versão de 2015 
da ISO 9001, que está a impactar 
toda a normalização. Esta versão 
traz quatro aspetos verdadeiramente 
revolucionários: o anexo SL, que 
orienta as restantes normas para uma 
estrutura comum, a gestão baseada 
no risco que traz uma maior dimensão 
aos impactos de e para a empresa, a 
gestão das competências, dando maior 
valor ao contributo dos colaboradores 

O MERCADO COMEÇA A 
PERCEBER AS VANTAGENS 
DA CERTIFICAÇÃO.

Numa altura de transição para as novas versões das normas 
mais utilizadas pelo mercado, conversamos com Sandra Matias, 
diretora executiva da SGS para a área Certification and Business 
Enhancement.
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da organização e, por fim, a maior 
responsabilização da liderança na 
gestão da qualidade que, até aqui, era 
muitas vezes delegada.

A ISO 9001 é, de facto, uma norma-
-alicerce da gestão, sendo adotada 
por mais de 1 milhão de organizações 
em todo o mundo. A ISO 14001 
de ambiente e a OHSAS 18001 de 
saúde e segurança são outras duas 
normas muito utilizadas em todo o 
mundo. Atualmente, são inúmeras as 
certificações às quais as organizações 
recorrem para assegurarem a 
conformidade dos sistemas de gestão, 
processos, produtos, serviços e até a 
competência das pessoas.

A certificação transformou 
o mercado?

Não tenho qualquer dúvida que sim. 
Apesar de, por vezes, haver a tendência 
de se questionar a necessidade de cer-
tificação das empresas, a realidade é 
que esta é uma forma de incentivar as 
organizações a procurarem a melhoria 
contínua, através dos vários mecanis-
mos da norma e das auditorias internas 
e externas. A certificação obriga as 
organizações a saírem da sua zona de 
conforto, a inovarem e a conhecerem  

cada vez melhor as  expectativas dos 
seus clientes. A certificação tornou-se 
numa ferramenta ao serviço da susten-
tabilidade das organizações.

O cidadão comum, que não está tão 
dentro desta temática, confunde 
muita das vezes a ISO 9001 com a 
própria certificação. No entanto, a 
certificação é muito mais que esta 
norma.

Claro que sim. Para o cidadão comum, 
a certificação é algo abstrato por de 
trás das marcas que as entidades 
certificadoras atribuem às organiza-
ções certificadas. Mas, hoje em dia, a 
certificação está presente em toda a 
dimensão da sociedade. A SGS, através 
dos serviços que presta aos seus clien-
tes, proporciona às pessoas produtos 
alimentares certificados, garantindo a 
conformidade dos seus processos de 
fabrico. Para além disto, a SGS também 
certifica a conformidade de vários servi-
ços como  os correios, grande distribui-
ção, serviços clínicos e muitos outros.
Por fim, a SGS certifica ainda a com-
petência das pessoas, conferindo 
um certificado reconhecido em todo 
mundo. Os nossos serviços estão cada 
vez mais orientados para a sociedade e 
para tudo o que a envolve.

HOJE EM DIA 
A CERTIFICAÇÃO ESTÁ 
PRESENTE EM TODA 
A DIMENSÃO 
DA SOCIEDADE.
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Como define o cliente SGS na área 
da certificação?

A atividade de certificação é regulada 
pelas entidades acreditadoras nacio-
nais, que, no caso do nosso país, é 
o IPAC (Instituto Português de Acre-
ditação). A acreditação assegura que 
as entidades certificadoras atuam no 
mercado de forma uniforme e em con-
formidade com as normas.
A SGS diferencia-se por ser uma em-
presa global, com presença em todo o 
mundo e com uma bolsa de auditores 
com competência técnica e experiência 
nos mais variados domínios e setores 
de atividade. São estes os grandes 
argumentos de diferenciação da SGS e 
o mercado reconhece-nos por isto.
O cliente que escolhe a SGS para a cer-
tificação procura aspetos como o rigor, 
a reputação, a globalização, a parceria 
e conta cada vez mais com custos 
competitivos. As exportações estão a 
crescer no nosso país e são cada vez 
mais as empresas que nos procuram 
para sua entidade certificadora pela 
reputação que goza em todo o mun-
do, especialmente no setor alimentar, 
em que os exportadores procuram a 
certificação de produto alimentar pela 
SGS porque é uma marca de credibili-
dade junto das cadeias de distribuição 
alimentar.

Quais são os desafios 
da certificação?

Como já referi, a revisão das normas a 
partir do lançamento da ISO 9001:2015 
é a revolução do momento, dando-nos 
novos argumentos para olhar de forma 
diferente para a gestão das organizações.
Neste momento, o principal desafio 
está centrado na fase de transição pa-
ra as novas versões das normas, que 
irá decorrer até 2018. A uniformização 
da normalização decorrente da adap-
tação das normas à ISO 9001:2015 e 
ao Anexo SL é outro desafio em curso, 
onde existe uma grande movimen-
tação e debate internacional entre 

os normalizadores, como a ISO, e as 
partes interessadas. O debate tem 
sido aceso em torno da transição da 
norma OHSAS 18001 para a norma 
ISO 45001, relativa à saúde e segu-
rança ocupacional, o que motivou o 
atraso no seu lançamento para 2017. 
O setor automóvel deixou de ter a sua 
norma de referência pela ISO e passou 
a ser a IATF 16949. O setor alimentar 
continua sem definir uma norma de 
referência, tendoas normas BRC, IFS e 
FSSC 22000 a competir entre elas.
A SGS procura dar o melhor apoio aos 
seus parceiros para os informar sobre 
a escolha mais estratégica e mais 
adequada à sua organização.

Como estão as organizações a 
adaptarem-se às novas versões 
das normas?

Posso dizer que estão a reagir muito 
bem e com grande tranquilidade. São 
já muitas as empresas que transitaram 
para a ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
e a maioria das novas certificações já é 
de acordo com as novas versões.
O organismo certificador da SGS e a 
SGS Academy têm dado total apoio aos 
seus parceiros, tendo realizado um road 
show informativo durante 2015, diver-
sos webinars informativos e formações 
presenciais sobre as transições das 
normas. Mais recentemente,  lançámos 
uma formação em versão e-learning 
e disponibilizamos ainda os Guias 
Interpretativos das normas. O compro-
misso de acompanhamento dos nossos 
clientes é uma evidência e estamos 
tranquilos com o processo de transição 
progressivo e com os novos desígnios 
das normas.

Numa breve expressão, que 
benefício pode encontrar o mercado 
na certificação pela SGS?

Experiência e competência global que 
contribuem para a eficácia das organiza-
ções, qualidade de vida da sociedade e 
para a sustentabilidade do planeta.

SANDRA MATIAS
Diretora Executiva  
Certification and Business Enhancement  
SGS ICS
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A SGS consolidou o serviço de alertas 
de legislação desenvolvendo uma plata-
forma online para tornar o acesso pelos 
clientes mais simples e com a informa-
ção devidamente segmentada.
A plataforma SGS Legis é atualizada 
diariamente por uma equipa de juristas 
que segmenta a legislação nacional 
e comunitária em diversos âmbitos. 
Brevemente será incluída legislação 
internacional de países com quem 
Portugal tem maior fluxo comercial de 
exportações.
A SGS Legis proporciona 3 níveis de 
serviço: no primeiro nível tem acesso à 
legislação de acordo com a sua ativida-
de, pesquisando a informação dese-
jada através de vários campos - data, 
referência, sumário do próprio diploma 
- podendo ainda ver as relações entre 
diplomas. No que concerne à legislação 
aplicável à atividade do cliente, com es-
ta plataforma, ao invés de ser o próprio 
a verificar se existe nova legislação, é a 
SGS a notificá-lo das novas alterações.
Complementarmente, e dependendo 
dos níveis selecionados, existe ainda 
associada este serviço a realização de 
auditorias de diagnóstico de conformi-

dade legal. Com a realização destas 
auditorias, a organização fica com o 
seu “retrato” legal e relatório de gaps, 
estando a SGS disponível para dar 
suporte no cumprimento legal.
Adicionalmente, a SGS Legis disponi-
biliza a possibilidade de acesso a um 
serviço de pareceres técnicos

CATARINA PARALTA
Gestora do Projeto 
SGS Legis

DISPONIBILIZA ONLINE 
TODA A LEGISLAÇÃO 
PORTUGUESA E 
COMUNITÁRIA EXISTENTE 
EM VÁRIAS ÁREAS.

SGS LEGIS 
MELHOR ENQUADRAMENTO 
LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES

• Agricultura e Alimentação

• Ambiente

• Qualidade

• Segurança

• Cosméticos, Detergentes 
e Produtos de Higiene

• Industrial

• Brinquedos

• Transporte

• Saúde (brevemente)

• Energia (brevemente)

• Responsabilidade Social (brevemente)

• Combustíveis e Minérios (brevemente)

Âmbitos
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A SGS entregou à Fábrica do Chocolate 
Hotel | Restaurante | Museu, em Viana 
do Castelo, o certificado correspondente 
à tripla Certificação de Sistema de 
Gestão da Qualidade - ISO 9001, Sistema 
de Gestão da Segurança Alimentar - 

A SGS entregou o certificado à EDP 
Distribuição pela certificação segundo 
a norma NP4457. Esta foi a primeira 
utility nacional a obter a certificação 
na área da inovação. A EDP optou 
por esta certificação com base na 
implementação, desenvolvimento e 
consolidação do Sistema de Gestão 

ENTREGA DO CERTIFICADO 
FÁBRICA DE CHOCOLATE 
VIANA DO CASTELO 
| 14 de MARÇO 2016

ENTREGA DO CERTIFICADO À 
EDP COM A SGS 
LISBOA | 2 de MARÇO 2016

de Investigação, Desenvolvimento 
e Inovação (SGIDI) que tem vindo a 
funcionar como catalisador de ideias, 
potenciando a criação de projetos de 
IDI e a sua dinamização na organização, 
aproveitando e desenvolvendo 
generalizadamente o conhecimento 
interno.

ISO 22000 e Sistema de Gestão da 
Responsabilidade.
A cerimónia de entrega decorreu no dia 
14 de março e contou com a presença 
de vários representantes de entidades 
relevantes para o contexto económico 
da Região, como a Câmara Municipal 
de Viana do Castelo, a Entidade 
Regional de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, o Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo, a APHORT, entre outras. 
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A SGS, em parceria com a Câmara de 
Comércio Suíça organizou o seminário 
“Integração das PME em Redes de 
Compras Internacionais”, que decorreu 
em Leixões no dia 5 de maio. Este 

SEMINÁRIO INTEGRAÇÃO DAS 
PME EM REDES DE COMPRAS 
INTERNACIONAIS 
PORTO | 5 de MAIO 2016

evento teve como objetivo apresentar 
aos gestores das PME formas de 
acesso a informação relevante para 
alcançarem as redes de compras 
internacionais.
Catarina Paralta, gestora de soluções 
para a internacionalização da SGS, foi 
responsável pela apresentação do tema 
“A Procura de Certezas no Comércio 
Internacional”.

Todos os anos a SGS Portugal promove 
um evento interno que reúne todos 
os colaboradores da SGS durante 
dois dias. Em 2016, este evento 
denominou-se Tróia Beach Adventure 
Day, tendo decorrido em Tróia, onde o 
ambiente de praia proporcionou várias 
atividades ao ar livre entre todos os 
participantes. Tendo como mensagem 
principal o “All Together Now”, esta 
iniciativa foi capaz de juntar todos os 
colaboradores internos e externos.

ADVENTURE DAY 
TRÓIA | 13 e 14 de MAIO
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A SGS atribuiu a certificação ISO 9001 
– Sistema de Gestão de Qualidade – à 
empresa BuggyPower, no âmbito da 
gestão e produção de biomassa húmida 
na sua unidade de produção de Porto 
Santo. Com origem em Portugal, a 
Buggypower é uma empresa de base 
biotecnológica dedicada à conceção, 
construção e operação de biorrefinarias 
para produção de microalgas em 
fotobiorreatores fechados e posterior 
valorização e comercialização deste 
produto.

ENTREGA DO CERTIFICADO À 
BUGGY POWER 
MADEIRA | 17 de JUNHO 2016

A Penafiel Verde recebeu o Certificado 
de Qualidade, no dia 29 de julho, pela 
SGS. No evento de entrega esteve 
presente o Presidente da Câmara 
Municipal de Penafiel, Antonio de 
Sousa e, a representar a SGS, Carla 
Lima, Auditora da SGS.

PENAFIEL VERDE 
RECEBE CERTIFICAÇÃO 
PENAFIEL | 29 de JULHO 2016

SGS MARCA PRESENÇA NA 
CORRIDA JUMBO 2016 
LISBOA | 10 de SETEMBRO 2016

A Corrida Jumbo é um evento 
organizado pela Fundação Pão de 
Açúcar – Auchan e pelo Jumbo, com 
o apoio do Circuito Estoril, da Câmara 
Municipal de Cascais, da Federação 
Portuguesa de Atletismo, da Federação 
Portuguesa de Ciclismo e da Federação 
de Triatlo de Portugal.
A sustentabilidade é um dos valores 
que norteiam a ação da Fundação 
Pão de Açúcar – Auchan, como tal 
a SGS marcou presença no evento, 
monitorizando os critérios de 
sustentabilidade, estabelecidos em três 
pilares: social, ambiental e económico.

No dia 24 de novembro decorreu a 
sessão oficial de apresentação do livro 
“Manutenção de Instalações Técnicas”, 
autoria de Filipe José Didelet Pereira  e 
Francisco Manuel Vicente Sena.
A SGS, que apoiou a edição deste livro, 
marcou presença neste evento.

LANÇAMENTO LIVRO 
MANUTENÇÃO 
24 de NOVEMBRO 2016

A SGS entregou o certificado de 
qualidade pela norma 
NP EN ISO 9001:2008 à Secção 
Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos, em Coimbra. Desta forma, 
a Secção Regional do Centro tornou-
se o primeiro organismo da Ordem 
dos Médicos a obter a certificação de 
Qualidade.
A representar a SGS nesta entrega, 
esteve presente Tiago Abrantes, que 
considera que este é o início de um 
caminho de qualidade e exigência.

SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO 
DA ORDEM DOS MÉDICOS 
CERTIFICADA 
COIMBRA | 12 de DEZEMBRO 2016

A SGS marcou presença no XVIII 
Fórum da Indústria Têxtil , subordinado 
ao tema “Novos Negócios para a fileira 
Têxtil e Moda”. Este evento realizou-se 
em Vila Nova de Famalicão, no dia 19 
de outubro de 2016. 
Esta conferência do Setor Têxtil 
e Vestuário português, realizada 
anualmente, tem como objetivo debater 
as grandes questões que preocupam e 
mobilizam este setor.

XVIII FÓRUM 
DA INDÚSTRIA TÊXTIL 
VILA NOVA DE FAMALICÃO 
| 19 de OUTUBRO 2016
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Decorreu no dia 31 de dezembro de 
2016 a 9.ª edição da El Corte Inglés 
São Silvestre de Lisboa, promovida 
pela HMS Sports Consulting e com o 
patrocínio oficial do El Corte Inglés.
A prova que decorreu em Lisboa, 
contou com mais de 9000 atletas.
Esta prova foi monitorizada pela 
SGS Portugal, de acordo com o 

A SGS Portugal esteve presente, 
no dia 8 de fevereiro de 2017, numa 
cerimónia que oficializou a certificação 
do Município do Porto segundo as 
normas ISO 14001 – Sistema de 
Gestão Ambiental, NP4397 – Sistemas 
de Gestão da Segurança e Saúde 
no Trabalho, NP4427 – Sistemas 
de Gestão de Recursos Humanos, 
ISO 9001 – Sistema de Gestão da 
Qualidade e OHSAS 18001.
Desta forma, a Câmara Municipal do 
Porto demonstra o seu compromisso 
com a qualidade e satisfação dos seus 
cidadãos e visitantes da cidade, bem 
como uma preocupação com a gestão 
e manutenção dos espaços da mesma.
No evento esteve presente Rui Moreira, 
Presidente da Câmara Municipal do 
Porto, Guilhermina Rego, Vice- 
-Presidente e João Marques,Managing 
Director da SGS Portugal, que 
procedeu à entrega do certificado.

BALCÃO ÚNICO DO MUNICÍPIO 
DE BRAGA CERTIFICADO PELA 
NORMA ISO 9001 
BRAGA | 12 de DEZEMBRO 2016

CORRIDA SÃO SILVESTRE 
LISBOA | 31 de DEZEMBRO 2016

SGS PORTUGAL ENTREGA 
CERTIFICADO À CÂMARA 
MUNICIPAL DO PORTO 
PORTO | 8 de FEVEREIRO 2017

referencial “Evento Mais Sustentável” 
desenvolvido no âmbito da 
Sustentabilidade de Eventos. Esta 
monitorização visa avaliar critérios 
em termos sociais, ambientais e 
económicos. 
A Certificação “Evento Mais 
Sustentável” é um serviço 
desenvolvido recentemente pela SGS 
Portugal e é aplicável a qualquer tipo 
de eventos, como provas desportivas, 
festivais de música e festas populares.

A SGS entregou ao Balcão Único do 
Município de Braga, no dia 27 de 
dezembro, a certificação dos serviços 
de atendimento ao público pela norma 
internacional ISO 9001. O certificado 
foi entregue por Paulo Gomes, Diretor 
de Marketing da SGS, ao presidente da 
Câmara Municipal de Braga, Ricardo 
Rio, reconhecendo assim a excelência 
dos serviços prestados à população do 
Concelho de Braga.
O Balcão Único, em funcionamento 
desde 2014, tem tido uma procura 

crescente, registando atualmente cerca 
de 400 atendimentos por dia. Em dois 
anos de atividade, já foram efetuados 
mais de 170 mil atendimentos 
presenciais. Disponibiliza serviços 
nas áreas de certidões/autenticações, 
possui um gabinete dedicado à 
inserção profissional, um gabinete de 
apoio ao emigrante/imigrante, um posto 
adstrito aos Transportes Urbanos (TUB) 
e, mais recentemente, um gabinete de 
inclusão, sendo os seus serviços cada 
vez mais procurados pelos bracarenses.
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DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

ISO 9001 - QUALIDADE
2J2F PAPÉIS, Lda.
2M - Comércio e Serviços de Eletricidade, Lda.
2VG - Soluções Informáticas, S.A.
A F VILAS BOAS MALHAS E BORDADOS, Lda.
A RECTIFICADORA DE GUIMARÃES - 
Retificações de Motores, Lda.
AC, Águas de Coimbra, E.M.
ADA FIOS, S.A.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR 
AGOSTINHO DA SILVA
AIRFREE - Produtos Eletrónicos, S.A.
AMBIENTI D’INTERNI, Unipessoal Lda.
AMCOR FLEXIBLES PORTUGAL, Lda.
APLICAPROPOSTA, Lda.
AQUAFER, Lda.
ARGO BAUM TECH PRECISION, Lda.
ARTINVOGUE, S.A.
ASBW – Metais & Metais, S.A.
ASFALTOVIA - Indústria e Comércio de Produtos 
Asfálticos, Lda.
ASSOCIAÇÃO BEIRA AGUIEIRA DE APOIO AO 
DEFICIENTE VISUAL
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E DE 
SOLIDARIEDADE DA FREGUESIA DA VINHA DA 
RAINHA
BDSD - Soluções de Biodescontaminação, Lda.
BEST GREEN - Equipamentos de Proteção e 
Segurança, Lda.
BIOENO - Comércio e Serviços em Enologia, Lda
BIOTRONIK PORTUGAL, Unipessoal Lda.
BRIGALDE - Britas de Mangualde, S.A.
BUGGYPOWER PORTUGAL - Gestão e Produção 
de Biomassa, Lda.
CARIB – Carpintaria Ribeiro, Lda.
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, EPE
CENTRO ÓPTICO DE SANTO ANDRÉ, Lda.
CIMONTUBO INGENIERIA, SL
CLÍNICA DENTÁRIA DRA. MARIA DA LUZ 
FERREIRA, Lda.
CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS - Consultoria 
de Cistemas, Lda.
CND - Companhia Nacional de Distribuição, Lda.
COMAVE DO ZÊZERE - Indústria e Comércio de 
Aves, S.A.
CRAFIL - Fios e Linhas Têxteis, Lda.
CREL, Conservação e Reparação de Elevadores, 
Lda.
CRUZ DOS CALIÇOS - Alimentação e Bebidas, 
Lda.
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
CURBI, Lda.
DAMABEL - Imp. e Exp., Lda.
DESFRUTA - Comércio de Frutas, Lda.
DISTRIMARKET - Comércio e Distribuição, S.A.
DOSE D’ATENÇÃO, Lda.
DRT RAPID - Protótipos e Moldes, Lda.
ECOVISÃO - Tecnologias do Meio Ambiente, Lda.
EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento 
Ferroviário, S.A.
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES AMÂNDIO 
CARVALHO, S.A.
ENERGÓLICA - Produção de Energia Elétrica, S.A
ENGENHOTEC - Engenharia de Produto e 
Prototipagem, Sociedade Unipessoal, Lda.
ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA, Lda.
ESTOFOS AUTO JOSÉ DE LEITE, Lda.
FACTOPOLIS, Unipessoal, Lda.
FAMILITEX TECELAGEM, Lda.
FAPILOR - Fábrica Paliteira de Lorvão, Lda.
FERRINHA FILHOS INDÚSTRIAS, Lda.
FILSAT - Equipamentos Médico-Cientificos, Lda.
FORMINHO, Consultoria de Gestão e Formação, 
Lda.
FREGUESIA DE OLIVAIS
FREGUESIA DE PENHA DE FRANÇA
FREGUESIA DO LUMIAR
FRUTOLEGUMES - Ermidense, Lda.
FUNDAÇÃO OTÍLIA PESSOA MURTA 
LOURENÇO E MARIDO DR. JOSÉ LOURENÇO 
JÚNIOR
GALERIAS MACIEIRA & SILVA - Comércio de 
Móveis e Eletrodomésticos, Lda.
GEOMETRIC TALKS - Engenharia Unipessoal, Lda.
GLOBALCOLD - Equipamento e Refrigeração, Lda.
GOFOAM - Indústria e Transformaçao Espuma, 
Lda.

GRANITOS DO CASTRO, S.A.
GRESCO-GRÉS DE COIMBRA, S.A.
GUERIN RENT A CAR DOIS, Lda.
GUIMATUBOS, Tubos e Sanitários, Lda.
GUIMAVIL - Feltros para Colchões, Lda.
H.H.P. - Helder Horta Pereira, Lda.
HERO PORTUGAL - Produção e Comércio 
Alimentar, Unipessoal, Lda.
IBERDATA - Equipamentos, S.A.
IEET, Lda
INFRALOBO - Empresa de Infra-estruturas de Vale 
do Lobo, E.M.
INJECT FORM - Empresa de Plásticos, Lda.
INJECTARIS - Indústria de Plásticos, Lda
INOUT - Automação e Controlo, Lda.
INOVAFIL - Fiação, S.A.
IRMÃOS MELO, Lda
J.C. RAMALHO & CIA, S.A.
J. H. ORNELAS E COMPANHIA SUCESSORES, 
Lda
JOBARROS - Ind. de Malhas, Lda.
JOSÉ MARIA MARTINS FERNANDES
JOSE OLIVEIRA NOGUEIRA E FILHOS, S.A.
KANKURA SALAZAR - Agentes Internacionais, 
Lda.
KEEP IT SAFE - Custódia e Gestão de Arquivos, 
Lda.
KWL - Sistemas de Gestão da Qualidade, Lda.
LABELTRONIX IBÉRICA - Identificação e 
Marcação de Produtos, Lda.
LABORCOMPATÍVEL, S.A.
LAR D. PEDRO V
LGS IMPRESSORES - Soluções Gráficas, Lda.
MACOFREI - Caleiras e Perfis, Lda.
MANPOWER PORTUGAL - Empresa de Trabalho 
Temporário, S.A.
MANPOWERGROUP PORTUGAL SGPS, S.A.
MANUEL LOURO MIGUEL, HERDS., Lda.
MÃOSAOTRABALHO - Sociedade de Gestão, 
Unipessoal, Lda.
MARFRETE - Agência de Navegação e Trânsitos, 
Lda.
MÁRIO - Logística e Distribuição, S.A.
MARQUES PORTELA & FILHOS, Lda.
MIL RAÍZES - Construção e Manutenção de 
Espaços Verdes, Lda.
MOLDEMBA MOLDES, Lda.
MORE VALUE - Avaliações, Lda.
MOTIVO ÚNICO, S.A.
MOTOMIG SOLDADURA, Lda.
MUNDINTER - Intercâmbio Mundial de Comércio, 
S.A.
MUNICÍPIO DE BRAGA
MUNICÍPIO MATOSINHOS
O COLCHETE - Confeção, Lda.
OCRE & VERDE - Estamparia e Confeção Têxtil, 
Unipessoal, Lda.
OMNIDATA TRADING, Lda.
ONESTONE - Health Care Investments, S.A.
OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS, Lda.
ORDEM MÉDICOS
PALMAL PALETES MADEIRA, Lda.
PENAFIEL VERDE, E.M.
PERFICHAPA - Comércio de Produtos 
Siderúrgicos, Lda.
PLÁSTICOS FRIAS, Lda.
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
PREVIMED, Centro de Medicina Ocupacional, Lda.
PROJINKO SOLAR PORTUGAL, Unipessoal, Lda.
PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.
PROSPECTIVA - Projetos, Serviços e Estudos, S.A.
PURAINSTALAÇÃO - Instalação de Gás, 
Unipessoal, Lda.
PVS MOLDES - Gabinete Técnico Design e 
Modelação 3d, S.A.
QUALICAL, Unipessoal, Lda.
RACAR BRAGA - Materiais de Construção e 
Decoração, Lda.
RECAUCHUTAGEM 31, S.A.
ROGÉRIO MANUEL R. C. FERNANDES 
FERREIRA & ASSOCIADOS - Sociedade de 
Advogados, RL
RTR - Tornearia e Frezagem, Lda.
S 3 D - Software, Formação e Serviços, Lda.
SECUFOGO - Engenharia de Segurança, Lda.
SERVICATER - Serviços Catering e Rest. Colectiva, 
Lda.
SERVIROAD TRADING, S.A.

SETELIN - Segurança, Telecomunicações e 
Informática, Lda.
SISPROD - Sistemas de Produção Electrónica, 
Lda.
SKILLMIND - Consultoria e Sistemas de 
Informação, S.A.
SOCIEDADE MÉDICA FREI LUÍS DE SOUSA, Lda.
SOCIEDADE PONTO VERDE, S.A.
SOIMPAS - Sociedade Industrial do Passadouro, 
Lda.
SONAIR, SARL
SUCESSO24 PREMIUM, Lda.
SUS - Skill Utilities Systems, Lda.
T.M.R. - Confeções Unipessoal, Lda.
TECNIJUSTA - Ajustamentos e Moldes para 
Plásticos, Unipessoal, Lda.
TECNOSINES - Eletricidade, Eletrónica e Sistemas 
de Segurança, Unipessoal, Lda.
TENPOL, S.A.
TRANSPORTES TAPADINHAS & MATOS, Lda
TRANSUCATAS - Soluções Ambientais, S.A.
VAL EUROPA TRABALHO TEMPORARIO, Lda.
VALE DE S. MARTINHO – Sociedade Agrícola, 
S.A.
VALENTE & CARREIRA - Construção Civil, Lda.
VANPRO, ASSENTOS, Lda.
VARELA & CIA, Lda.
VERSATILE - Representação de Acessórios para a 
Indústria, Lda.
VETBIZZ CONSULTING - Marketing e Estratégia, 
Lda.
VILA REAL SOCIAL, E.M., S.A.
VISACÇÃO - Segurança Privada, S.A.

ISO 14001 - AMBIENTE
AMCOR FLEXIBLES PORTUGAL, Lda.
ANTÓNIO N NÓBREGA II - Indústria e Comércio 
Alimentar, S.A.
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA 
QUENTE TRANSMONTANA
CIMONTUBO - Tubagens e Soldadura, Lda.
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES AMÂNDIO 
CARVALHO, S.A.
ENERGÓLICA - Produção de Energia Eléctrica, 
S.A
FAPILOR - FÁBRICA PALITEIRA DE LORVÃO, 
Lda.
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, Lda.
GEOMETRIC TALKS – Engenharia Unipessoal, 
Lda.
GOFOAM - Indústria e Transformação Espuma, 
Lda.
HOTEL ORCA PRAIA EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS, S.A.
INOVEPLASTIKA - Inovação e Tecnologia em 
Plásticos, S.A.
IRMÃOS MELO, Lda.
ITEN SOLUTIONS - Sistemas de Informação, S.A.
J. H. ORNELAS E COMPANHIA SUCESSORES, 
Lda
KLC - Ind. de Transformação de Matérias Plásticas, 
Lda.
KWL - Sistemas de Gestão da Qualidade, Lda.
MIL RAÍZES - Construção e Manutenção de 
Espaços Verdes, Lda.
MOGAL - Investimentos Hoteleiros e Turisticos, 
S.A.
MOISES PINTO CARVALHO E FILHOS, S.A.
MOTIVO ÚNICO, S.A.
MUNICÍPIO DE ALFANDEGA DA FE
MUNICÍPIO PORTO
PROJINKO SOLAR PORTUGAL, Unipessoal, Lda.
PROSPECTIVA PROJECTOS SERVIÇOS 
ESTUDOS, S.A.
PURAINSTALAÇÃO - Instalação de Gás, 
Unipessoal, Lda.
QUIMITÉCNICA.COM - Comércio e Indústria 
Quimica, S.A.
RUBIS Energia Portugal, S.A.
SANIAMBIENTE - Serviços Profissionais de 
Limpeza, Lda.
SISCOG, Sistemas Cognitivos, S.A.
SOCIEDADE PONTO VERDE, S.A.
TEPA – Total Exploration
VALE DE S. MARTINHO – Sociedade Agrícola, 
S.A.

CERTIFICAÇÕES SGS
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OHSAS 18001 / NP 4397 - SEGURANÇA
AMCOR FLEXIBLES PORTUGAL, Lda.
ANTÓNIO N. NÓBREGA II - Indústria e Comércio 
Alimentar, S.A.
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA 
QUENTE TRANSMONTANA
CIMONTUBO - Tubagens e Soldadura, Lda.
DAMABEL - Imp. e Exp., Lda.
AMÂNDIO CARVALHO, S.A.
ENERGÓLICA - Produção de Energia Elétrica, S.A.
ESCALA VILA FRANCA - Sociedade Gestora do 
Estabelecimento, S.A.
EST - Empresa Serviços Técnicos, S.A.
EULEN PORTUGAL DE SEGURANÇA, S.A.
EULEN, S.A. - Sucursal em Portugal
FLEXIPLAN - Recursos Humanos e Empresa de 
Trabalho Temporário, S.A.
GEOMETRIC TALKS - Engenharia Unipessoal, 
Lda.
GOFOAM - Indústria e Transformaçao Espuma, 
Lda.
INOVEPLASTIKA - Inovação e Tecnologia em 
Plásticos, S.A.
MUNICÍPIO ALFÂNDEGA DA FÉ
PROJINKO SOLAR PORTUGAL, Unipessoal, Lda.
PROSPECTIVA - Projetos, Serviços, Estudos, S.A.
QUIMITÉCNICA.COM - Comércio e Indústria 
Quimica, S.A.
RUBIS - Energia Portugal, S.A.
TRANSUCATAS - Soluções Ambientais, S.A.
VISHAY ELECTRÓNICA PORTUGAL, Lda.

ISO/IEC 27001 - SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, Lda.
GS24 - HEALTHCARE SOLUTIONS, S.A.
MICROIO - Serviços de Electrónica, Lda.
SAPHETY LEVEL - Trusted Services, S.A.
TURISMO DE PORTUGAL, I.P.
VISION BOX - Soluções de Visão por 
Computador, S.A.

ISO/TS 16949 - SETOR AUTOMÓVEL
FAURECIA, Assentos Automóvel, Lda.
MD-PLASTICS, Fabricação de Artigos Plásticos, Lda.

PRODUTO INDUSTRIAL
MOTOMIG SOLDADURA, Lda.
DUARTESFER - Construções Metálicas, Lda.
F615001 SGS CSTC STANDARDS TECHNICAL 
SERVICES LTD
JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCRS, Lda.
MARCELO PEIXOTO & IRMÃO - Indústria de 
Serralharia, S.A.
METALPEDRO - Indústrias Metalúrgicas, Lda.
PEDRO NUNO BASTOS - Unipessoal, Lda.
PERFILNORTE, S.A.
SAGREC - Construções, S.A.
VAPOR ILHAS MONTAGENS TECNICAS E 
INDUSTRIAIS, Lda.
AMÂNDIO CARVALHO, S.A.
JOHNS MANVILLE
FARCIMAR - Soluções em Pré-Fabricados de 
Betão, S.A.
LEIRIVIGA, S.A.
BRITAFIEL - Agregados e Ornamentais, S.A.
A MILNE CARMO, S.A.
ABTF BETÃO, Lda.
ANTOBETÃO Sintra, Lda.

NP 4512 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, EPE
FACTOPOLIS - Unipessoal, Lda.

EN 9100 - INDÚSTRIA AEROESPACIAL
OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS, Lda.

ISO 20000 - SISTEMAS DE GESTÃO 
DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS 
DA INFORMAÇÃO

ACIN - Icloud Solutions, Lda.
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, Lda.

NP 4413 - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES
FLAVIPROTEC, Lda.
JOSÉ MANUEL RODRIGUES FERNANDES
SECUFOGO - Engenharia de Segurança, Lda.

NP 4427 - RECURSOS HUMANOS
EMEF - Empresa de Manutenção de 
Equipamento Ferroviário, S.A.

RESPOSTAS SOCIAIS
CASA DO POVO DE LEOMIL

NP EN 16636:2015 - GESTÃO DE PRAGAS
LEIRIPRAGA - Desinfestação e Desratização, 
Unipessoal, Lda.

GWO - GLOBAL WIND ORGANIZATION
CODINFOR - Consultória e Formação, Lda.

ISO 50001 - ENERGIA
SONAE INDUSTRIA - Prod. Com. Deriv. Madeira, 
S.A.

FSC - CADEIA DE RESPONSABILIDADE
AMCOR FLEXIBLES PORTUGAL, Lda.
FORTISSUE - Produção de Papel, S.A.
TIPOPRADO ARTES GRÁFICAS, Lda.

PEFC - CADEIA DE RESPONSABILIDADE
ALCIDES OLIVEIRA SALGUEIRA, Unipessoal, Lda.
FORTISSUE - Produção de Papel, S.A.

ENPLUS
JOSE AFONSO & FILHOS, S.A.
STELLEP - Produção de Pellets,, S.A.
VIMASOL - Energias Renováveis, Lda.

ISO 22000 -  SEGURANÇA ALIMENTAR
ANTÓNIO N. NÓBREGA II - Indústria e Comércio 
Alimentar, S.A.
C.L.A. - CATERING LINHAS AEREAS, S.A.
COMAVE DO ZÊZERE - Indústria e Comércio de 
Aves, S.A.
DESFRUTA - COMÉRCIO DE FRUTAS, Lda.
NESTLÉ PORTUGAL, S.A.
PRONICOL - Produtos Lácteos, S.A.

HACCP - CODEX ALIMENTARIUS
MARFRETE - Agência de Navegação e Trânsitos, 
Lda.
SERVICATER - Serviços Catering e Rest. 
Colectiva, Lda.
TALHO BARROSO, UNIPESSOAL, Lda.

IFS - STANDARDS
CONFEITARIA CARLOS GONÇALVES, Lda.
DU BOIS DE LA ROCHE - Agro Alimentar, Lda
FRISSUL - Entrepostos Frigorificos, S.A.
FRISSUL - Transportes Frigoríficos, Unipessoal, 
Lda.
GRAN CRUZ PORTO - Sociedade Comercial de 
Vinhos, Lda.
IMPERIAL- Produtos Alimentares, S.A.
LACTICÍNIOS DO PAIVA, S.A.
LACTOGAL - Produtos Alimentares, S.A.
MAÇARICO, S.A
MONTARAZ DE GARVÃO - Transformação 
Artesanal de Porco Alentejano, Lda
OLANO LOGÍSTICA DE FRIO, Lda.
QUEIJARIA SABORES DO DÃO, Lda.
RIBERALVES – Com. e Ind. Prod. Alimentares, 
S.A.
RISCA GRANDE, Lda.
SALSICHARIA E FUMEIROS TRADICIONAIS DO 
ALTO PAIVA, Lda.

SALSICHARIA ESTREMOCENSE, S.A.
UNIOVO - Ovos e Derivados, S.A.

BRC - GLOBAL STANDARDS - FOOD
CARNES CAMPICARN, S.A.
MARINHAVE - Sociedade Agro - Avícola, S.A.
NOVOTIPO EUROPA - Ind. e Com. de 
Embalagens, S.A.

GLOBALG.A.P. - PRODUTO ALIMENTAR
ALSHIHABI AGRICULTURA, S.A.
PRIMOHORTA - SOCIEDADE DE PRODUTORES 
DE HORTÍCOLAS, Lda.
SOFIA ANTONIETA MARTINS CAMPOS DA 
SILVA MACHADO
SORGAL - Sociedade de Óleos e Rações, S.A.
SYNGENTA CROP PROTECTION - Soluções para 
a Agricultura, Lda.

FSSC 22000 - SEGURANÇA ALIMENTAR
ANTÓNIO DA COSTA CASTANHEIRA, Lda.
ARRÁBIDAMEL, Lda.
CAC II - Companhia Avícola do Centro, S.A.
LINDE PORTUGAL, Lda.
LOUROFOOD, Lda.
MANUEL GONZALEZ MARTINEZ & FILHOS, S.A.
MIGUEL & MIGUEL, Lda.
PRODUTOS ALIMENTARES PEIPEN, S.A.
VIEIRA ARAÚJO, S.A.

GLUTEN FREE
ARAN ARD TEORANTA
NAIRN’S OATCAKES, Ltd

MSC CHAIN OF CUSTODY STANDARD
COFISA - Conservas de Peixe da Figueira, S.A.
FREITASMAR - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
SOGUIMA - Comércio e Indústria Alimentar, S.A.

SA8000 - RESPONSABILIDADE SOCIAL
BRADCO - Fabricação e Comercialização de 
Marroquinaria, S.A.

NP 4469-1 - RESPONSABILIDADE SOCIAL
SECURITAS - Serviços e Tecnologia de 
Segurança, S.A.

NP 4457 - INVESTIGAÇÃO,  
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

INOVAFIL - Fiação, S.A.
KLÓN - Innovative Technologies from Cloning, S.A.
LEASE PLAN PORTUGAL, Lda.
SORGAL - Sociedade de Óleos e Rações, S.A.
YGE - Yser Green Energy, S.A.

93/42/EEC
ALBINO DIAS DE ANDRADE, S.A.

AUDITORIAS 2ª PARTE
AGUARELA VERDE, Lda.
EQUINÓCIO - Atividades de Tempos Livres, Lda.
FINISTERRA, S.A.
JOÃO PEDRO LOBATO, Lda.
MÁRCIO AMORIM PORTUGAL MARTINS
NESTLÉ PORTUGAL, S.A.

PRODUTO ALIMENTAR
NEWCOFFEE - Indústria Torrefatora de Cafés, 
S.A.
FROMAGERIES BEL PORTUGAL, S.A.
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TRANSFORMING PEOPLE AND BUSINESSES

CONHEÇA A OFERTA FORMATIVA E O CRONOGRAMA EM

SGSACADEMY.PT

CONTACTOS  
T.: 808 200 747 
E.: pt.info@sgs.com


