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Promovendo a criatividade, flexibilidade e inovação com trabalho,
disciplina, responsabilidade e rigor

A 67/98 – Controlo e Formação em Qualidade Alimentar, Lda. foi fundada em 2001, essencialmente
focada para apoiar a implementação do Autocontrolo/
/Metodologia HACCP em empresas e estabelecimentos industriais e comerciais do sector alimentar.
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➔
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Fruto da evolução da legislação e da detecção de
novas necessidades do mercado em que nos inserimos, temos vindo a alargar, com passos pequenos
mas seguros, o nosso âmbito de prestação de serviços
em áreas novas.
Contamos desde o início com um quadro técnico multidisciplinar, experiente e qualificado na área da Engenharia Alimentar e Industrial, complementado por
técnicos com outras valências como a Psicologia,
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, Engenharia
Civil, Ambiente, Arquitectura e Direito.
Com um atendimento personalizado e rápida mobilidade, damos a solução certa para cada situação. Gozamos de uma localização geográfica central que nos
facilita a deslocação a todas as regiões do país, de
Norte a Sul, do Interior ao Litoral.
Jovem e dinâmica, toda a nossa equipa está fortemente motivada e empenhada em satisfazer as necessidades dos nossos clientes, proporcionando-lhes de
um modo totalmente personalizado as melhores
metodologias e práticas de gestão que asseguram a
melhoria contínua das suas organizações.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
A 67/98 – Controlo e Formação em Qualidade Alimentar presta actualmente serviços nas seguintes áreas:
➔

➔

Consultoria na elaboração, implementação e
manutenção de Sistemas de Segurança Alimentar
(sistema HACCP);
Formação Profissional Acreditada pelo IQF (para a
Indústria Alimentar);
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Formação Profissional feita à medida das necessidades dos clientes (ex: Atendimento ao Público,
Gestão do Tempo, Sensibilização para a Qualidade
Total);
Acreditação da Formação para o IQF;
Acompanhamento de processos de Licenciamento,
definição de layouts, elaboração de projectos de
construção/ampliação/alteração de indústrias/estabelecimentos do ramo alimentar;
Plano e Controlo de Subprodutos, gestão de resíduos e efluentes industriais (serviços ambientais),
entre outros;
Colaboração na organização de serviços de Saúde,
Higiene e Segurança no Trabalho;
Auditorias internas a Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001) e de Segurança Alimentar
(HACCP; ISO 22000);
Consultoria em processos de Certificação:
– Certificação de Produto;
– NP EN ISO 9001:2000 – Sistema de Gestão da
Qualidade;
– NP EN ISO 22000:2005 – Sistema de Gestão da
Segurança Alimentar;
– NP EN ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão
Ambiental;
– OSHAS 18001/NP 4397 – Sistema de Gestão da
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.

Ao nível da formação, possuímos equipamentos
modernos, manuais e conteúdos, que criamos e actualizamos permanentemente, e formadores acreditados pelo IEFP. A formação ministrada pela 67/98 é
uma actividade motivadora e pedagógica, ajudando os
clientes/parceiros a conseguirem atingir os seus
objectivos.
Neste momento, encontramo-nos na recta final para
a obtenção da nossa certificação segundo a ISO
9001:2000, o que certamente contribuirá para o reconhecimento dos elevados padrões de qualidade que
nos têm guiado e para uma diferenciação em termos
de mercado.
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