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COLMUS

CONSULTORIA TÉCNICA
INTEGRADA
Um serviço valorizado pelos clientes

A Colmus, fundada em 2002, tem como principal objectivo oferecer ao mercado uma
solução integrada de consultoria técnica
especializada. Este objectivo esteve na base
da nossa constituição e veio dar resposta à
necessidade das empresas recorrerem cada
vez mais ao outsourcing em áreas que, não
sendo o seu core business, não podem contudo ser descuradas.
A Colmus apresenta, assim, a mais-valia de
ser um parceiro nas diferentes áreas – Segurança Alimentar, Segurança e Saúde no Trabalho, Ambiente e Qualidade, criando soluções técnicas mais sustentáveis, possíveis
apenas com a resposta e envolvimento de
uma equipa que trabalha para um interesse
global das organizações. Esta forma de
cooperação com os nossos clientes permite-nos contribuir para a sua maior competitividade face às novas exigências do mercado.
A possibilidade de ser a mesma equipa a
satisfazer as necessidades das empresas nas
diferentes áreas tem conhecido uma grande
aceitação por parte destas. Redução de custos, redução de interlocutores, redução de
processos administrativos, capacidade de
relacionar os assuntos e, acima de tudo, uma
melhoria significativa na resolução dos
problemas são os factores mais apontados
pelos clientes que trabalham com a Colmus.
A par do apoio de consultoria nas áreas da
qualidade, ambiente, licenciamento, higiene
e segurança no trabalho, higiene e segurança alimentar, a Colmus disponibiliza ainda o
serviço de formação. No âmbito específico
da higiene e segurança alimentar, os seus
serviços contemplam desde a implementa-

ção de sistemas de HACCP, implementação
dos requisitos do Codex Alimentarius, bem
como de sistemas de gestão da segurança
alimentar segundo a norma ISO 22000.
Um dos princípios da Colmus assenta em ver
reconhecido o seu mérito junto das entidades legais, pelo que estamos acreditados
pela ACT para a prestação de serviços externos de HST, além de acreditados pela DGERT
para os serviços de formação, transmitindo
deste modo maior confiança e segurança
aos nossos clientes.

APOIO AO SECTOR VITIVINÍCOLA
A Colmus tem vindo a desenvolver vários
projectos na área da segurança alimentar
em diferentes sectores de actividade. Recentemente realizou um projecto de implementação de sistemas de gestão da segurança alimentar no sector vitivinícola junto
da União de Adegas da Região dos Vinhos
Verdes (Vercoope), seus associados e distribuidores.
Este projecto inovador teve como objectivo
dotar as empresas de condições para o cumprimento dos requisitos legais, promovendo
uma maior confiança aos clientes e garantindo aos distribuidores a obtenção da
segurança alimentar dos produtos que
distribuem.
Foi implementado um sistema de rastreabilidade e HACCP em todas as adegas, dada
formação aos trabalhadores e garantidas
boas práticas de trabalho, além de criadas as
condições para a obtenção da certificação
pela norma ISO 22000 no futuro.
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