
SGS LEGIS
SERVIÇO ONLINE DE GESTÃO DE LEGISLAÇÃO

EM PARCERIA COM:



O QUE É?
O SGS Legis é um serviço de 
Gestão de Legislação, nacional 
e comunitária, aplicável a cada 
Organização, tendo por base uma 
plataforma informática, intuitiva e 
simples, desenvolvida pela SGS. 
É um serviço de gestão de 
informação, personalizado e 
dedicado às necessidades 
específi cas de cada Organização.

PARA QUEM?
O SGS Legis destina-se 
a qualquer tipo de 
Organização e setor de 
atividade, enquadrada nos 
âmbitos desenvolvidos.

PORQUÊ?
Com o SGS Legis assegurará uma gestão efi ciente e efi caz da legislação que 
se aplica ao seu negócio. Consequentemente, obterá melhorias ao nível da sua 
capacidade de resposta, por identifi cação atempada de novas oportunidades e 
pronta atuação face às novas exigências legais, eliminando o risco para o seu 
negócio de coimas/penalizações/imagem por desconhecimento de nova legislação 
publicada. Conseguirá igualmente uma otimização dos recursos alocados a este 
processo, permitindo-lhe um maior foco nos aspetos chave do seu negócio e 
assegurando a manutenção da integridade do(s) seus(s) Sistema(s) de Gestão.

A RESPOSTA ÀS 5 PERGUNTAS DE OURO:

O crescimento dos mercados e dos relacionamentos 
das organizações com os vários stakeholders tem 
levado não só a uma maior produção legislativa, bem 
como a uma maior exigência dos requisitos legais.  
As Organizações de sucesso e que se diferenciam 
no mercado, são aquelas que se mantêm informadas 
e atendem à diversidade legislativa associadas à sua 
atividade: Mercado/Produto ou Serviço, Segurança, 
Ambiente e Sociedade.
A SGS, na sua missão pela conformidade e criação 
de mais-valia nas organizações, disponibiliza um novo 
produto com vista a apoiar os seus atuais e potenciais 
clientes no seu crescimento económico – o SGS Legis.
O SGS Legis é um serviço de gestão de legislação, 
que tem por base uma plataforma online que, permite 
aos seus clientes o acesso à informação de forma 
simples e intuitiva.
No SGS Legis temos reunidas todas as condições 
para um serviço de excelência aos nossos Clientes: 
Profi ssionalismo e Competência aliado às Novas Tecnologias.

WWW.SGSLEGIS.PT



808 200 747
PT.INFO@SGS.COM
WWW.SGS.PT

BENEFÍCIOS
Com o SGS Legis, a sua Organização pode usufruir de benefícios como: 

•  Acesso permanente a legislação aplicável ao seu negócio atualizada, estruturada e de fácil pesquisa e com a 
cronologia correspondente a cada diploma (através de uma timeline), facilitando-lhe a rastreabilidade e acesso à 
redação vigente de cada diploma;

•  Alertas/ notifi cação dos novos diplomas publicados nos âmbitos subscritos – a informação chega até si!
•  Acesso a pareceres técnico-legais; 
•  Apoio profi ssional e suporte tecnológico para Análises de Aplicabilidade dos requisitos legais;
• Avaliação da Conformidade e Defi nição dos Planos Ação necessários para o cumprimento em conformidade dos 

requisitos legais.

 
O caminho de crescimento do SGS Legis está traçado. Queremos oferecer um maior número de âmbitos aos nossos 
Clientes, uma cada vez maior informatização assim como uma maior abrangência em termos geográfi cos. Temos como 
objetivo a inclusão da legislação aplicável a outros países – internacionalização - em concreto, os países com os quais 
Portugal tem um maior fl uxo comercial de exportações.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE:

PORQUÊ A SGS?
A SGS é líder mundial em inspeção, verifi cação, testes, formação e certifi cação. 
Somos reconhecidos como referência mundial em qualidade e integridade. Com 
mais de 90 000 colaboradores, operamos numa rede com mais de 2000 escritórios 
e laboratórios em todo o mundo.
Trabalhar com a SGS signifi ca:

• Grande experiência e conhecimento efetivo do setor alimentar;
• Rede mundial de laboratórios acreditados e partilha de know-how internacional;
• Reconhecimento mundial das Marcas SGS;
• Técnicos especializados com disponibilidade total;
• Acompanhamento e disponibilidade constantes;
• Atendimento personalizado e soluções idealizadas à medida da sua Organização;
• Procedimentos rápidos e efi cientes, assegurando processos expeditos.

COMO?
A nossa metodologia é aplicada a cada Organização de forma personalizada, de acordo com 
os requisitos e necessidades específi cas de cada uma. Para o efeito, a SGS Legis disponibiliza 
diferentes Âmbitos e Níveis de serviço.

O SGS Legis proporciona 3 Níveis de Serviço (Silver, Gold e Platinum), garantindo a cada 
Organização os benefícios que pretenda usufruir. 

No SGS Legis a legislação é classifi cada em temas e sub-temas, relacionados com temáticas 
relevantes dos diversos âmbitos, permitindo uma identifi cação e consulta imediata dos diplomas 
por essas temáticas.

A análise da nova legislação publicada é efetuada numa base diária por uma equipa 
multidisciplinar de juristas e técnicos especialistas nos diversos âmbitos. 



WWW.SGS.PT
WWW.SGS.COM

©
 S

G
S

 P
or

tu
ga

l S
.A

. –
 2

01
7 

– 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 - 
S

G
S

 is
 a

 r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

k 
of

 S
G

S
 G

ro
up

 M
an

ag
em

en
t 

S
A

 C
B

EM
P

05
9/

1 
(2

01
7/

05
/0

4)


