SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR | DIVULGAÇÃO

EIC

SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO
NA ÁREA ALIMENTAR
A EIC tem desenvolvido esquemas de certificação para produtos agrícolas

Criada no início de 2000, a EIC – Empresa Internacional de Certificação, SA actua na área da certificação de sistemas, produtos e serviços, acompanhando a evolução dos mercados e as novas áreas
de normalização e qualificação das empresas e sua
gestão no mercado global.
Em sete anos reforçou a sua parceria com entidades, institutos e empresas de diversos saberes e
competências em áreas tecnológicas, reconhecidos
como centros de excelência nos sectores em que
se inserem e associados a um capital humano com
larga experiência na actividade de certificação em
Portugal e na Europa.
A capacidade e o know-how que hoje caracterizam
a EIC colocam-na entre as maiores entidades certificadoras a actuar no país e em simultâneo uma das
que detém a acreditação do Instituto Português de
Acreditação (IPAC) para mais códigos de actividade
económica (CAE) e para uma grande diversidade de
referenciais normativos.
A EIC reúne uma vasta experiência na certificação
quer de referenciais para sistemas de gestão há
mais tempo em implementação, quer de referenciais mais recentes. Actua nomeadamente nas
áreas da Qualidade (ISO 9001:2000), do Ambiente
(ISO 14001:2004), Segurança e Saúde no Trabalho (OHSAS 18001:1999), bem como ao nível dos
Sistemas de Gestão da Acessibilidade Global (UNE
170001-2:2001) e dos Sistemas de Gestão de Recursos Humanos segundo a NP 4427:2004.
Recentemente, com a publicação da ISO 22000:2005,
a EIC passou também a oferecer este serviço de
certificação, respondendo mais uma vez de forma
dinâmica e actuante junto do vasto sector que
caracteriza a cadeia alimentar, dando continuidade

ao serviço que já disponibilizava de certificação
HACCP segundo o Codex Alimentarius.
Neste momento, a par da sensibilização de novos
clientes para o investimento nesta área crítica da
garantia e gestão da segurança alimentar, a EIC procede junto das empresas suas clientes, certificadas
de acordo com o Codex Alimentarius, ao levantamento de intenções de transição para a nova norma
ISO 22000:2005.
Procurando aprofundar o seu know-how na área
alimentar e alargar a sua oferta em termos de
certificação de produtos e serviços, a EIC estabeleceu um protocolo de cooperação com um dos
organismos privados de controlo e certificação de
produtos no sector agrícola. Desta parceria com a
SATIVA resultou a criação de esquemas de certificação para arroz, sémula e farinha de milho, em
resposta à solicitação dum cliente do sector.
Estes esquemas de certificação encontram-se agora
disponíveis para serem implementados por empresas congéneres, que igualmente reconheçam a sua
mais-valia para clientes e consumidores. O cumprimento dos respectivos requisitos torna-se num
importante elemento de diferenciação e selecção,
nomeadamente pelos grandes grupos da distribuição alimentar, para quem ultrapassar as expectativas dos consumidores é hoje uma condição essencial de sobrevivência e permanência no mercado.
A EIC aposta assim na diversificação dos seus serviços, com o objectivo último de apoiar as empresas
portuguesas, neste caso as da cadeia alimentar, não
só no cumprimento das suas obrigações legais, mas
através da criação de especificações técnicas para
produtos ou serviços que pretendam valorizar através da sua certificação.
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