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EDITORIAL

Quando entrei para a família SGS, há 40 anos, os serviços que a empresa prestava 
assentavam na supervisão de cargas e descargas de graneis transportados em na-
vios e pouco mais. Desde então, a enorme diversidade de inovação deu origem a 
novas áreas de negócio e a inúmeros serviços que são uma referência mundial em 
diferentes áreas de atuação das “TIC TAC” (Testes, Inspeções e Certificação – Trai-
ning, Auditorias e Consultoria).

Face ao contexto de pandemia, esta nossa capacidade de inovação tem sido essen-
cial para nos adaptarmos e criarmos soluções eficazes que aportem valor aos nos-
sos stakeholders: clientes, parceiros e colaboradores. Desenvolvemos novos servi-
ços nas áreas do Ambiente e Segurança, reforçámos os programas para a Indústria 
Agroalimentar, lançámos uma Certificação de Boas Práticas na Gestão de Riscos 
Biológicos, implementámos novos serviços de consultoria para apoiar a retoma dos 
negócios e finalizámos 2020 com a realização de testes SARS-CoV-2 em humanos 
(FIGHT COVID) em parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Estes serviços surgem em linha com a estratégia global da SGS, que está focada 
nas necessidades e nas tendências de um mercado cada vez mais volátil. Em Por-
tugal, a estratégia passa, por um lado, pela capacitação das nossas equipas, através 
da valorização das suas competências e do seu conhecimento, e, por outro, pela 
digitalização dos nossos serviços para proporcionar uma melhor agilidade e expe-
riência aos nossos clientes. Esta aposta será ainda alavancada pela construção da 
nova sede da SGS Portugal que trará mais eficiência e rapidez aos nossos serviços, 
ao centralizar as nossas competências laboratoriais no mesmo local, permitindo oti-
mizar processos e recursos, aumentando a produtividade e a satisfação dos nossos 
clientes. Para além disso, 2021 será marcado pela abertura do novo SGS Micro & 
Molecular Biology Center of Excellence (CoE) em Portugal, que será uma referência 
mundial para todo o Grupo SGS.

Ainda este ano, e dependendo da evolução da pandemia, está prevista a realização 
da SGS Leadership Conference em Lisboa, um evento mundial que reúne a equipa 
de Top Management da SGS num momento corporativo único.

Até 2025, o Grupo SGS, assim como a equipa de direção da SGS Portugal, tem defini-
da uma estratégia de crescimento, que assenta na inovação (produtos, serviços e mer-
cados), reformulação e criação de novas áreas de negócio, aquisições estratégicas que 
permitam alavancar e disseminar os negócios pela nossa network e uma forte aposta 
na transformação digital – indústria 4.0 e big data, robotização, automação e IoT.

No futuro, continuaremos fiéis aos valores que nos norteiam há mais de 140 anos: a 
paixão, a integridade, o empreendedorismo e o espírito inovador. Desta forma, tra-
balhamos juntos por um mundo melhor e mais seguro, sempre com uma enorme 
capacidade de adaptação aos contextos mais desafiantes, como o que atravessa-
mos de momento.

JOÃO MARQUES
Managing Director SGS Portugal

As tendências
e a visão da SGS

Editorial
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Dotar o interior
de competitividade

Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização 
do Interior, explica as causas do despovoamento
do interior, as medidas que o governo
vai implementar para inverter esta tendência
e promover um desenvolvimento sustentável
das regiões.

ENTREVISTA COM ISABEL FERREIRA
Secretária de Estado da Valorização do Interior
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A Secretaria de Estado da Valorização do 
Interior é a resposta deste governo para 
atenuar a desigualdade entre o litoral e 
o interior?
Sim, tem uma grande contribuição para 
termos um país mais coeso, mais equi-
librado, de norte a sul, do litoral ao inte-
rior. E, portanto, está, sem dúvida, na 
nossa estratégia apostar em diferentes 
bandeiras que potenciam estes territó-
rios. Desde logo, a valorização dos re-
cursos e da capacidade empresarial dos 
territórios, mas também de atrair inves-
timento e pessoas para estes territó-
rios e com isso tornar estes territórios 
mais competitivos. Durante o ano de 
2020, lançámos diversas medidas para 
cumprir estes objetivos: de apoio ao in-
vestimento empresarial, incentivos às 
parcerias entre empresas e centros de 
conhecimento, à criação de emprego e 
à mobilidade dos trabalhadores e famí-
lias, entre outros.

Apesar de ser um país pequeno, Portugal 
tem um enorme potencial económico em 
todo o território. Quais têm sido os fatores 
de despovoamento do interior do país?
Antes do mais queria realçar o facto de 
existirem inúmeros exemplos de territó-
rios no interior de grande dinamismo e 
onde se desenvolvem projetos que são 
verdadeiras referências, quer em ter-
mos nacionais, quer em termos inter-
nacionais. Isto resulta de uma grande 
resiliência das pessoas que estão no ter-
reno e, sobretudo, de um trabalho em 
rede entre os atores mais importantes 
para a valorização do interior que são os 
municípios, as empresas, as instituições 
de ensino superior, as instituições de in-
vestigação e todas aquelas dedicadas à 
ciência que já estão neste terreno e que 
conhecem melhor do que ninguém as 
potencialidades do interior.
É uma realidade que muitos territórios 
do interior têm uma baixa densidade 

“Muitas pessoas optam 
por viver no interior não 
só pelo potencial que 
existe de empreendedo-
rismo, mas também pela 
excelente qualidade de 
vida que temos nestes 
territórios. Nomeadamen-
te, os custos de habita-
ção, bem como uma vida 
profissional e familiar 
mais tranquila”
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populacional e têm também dispersão 
geográfica. Isto dificulta o acesso a to-
dos os serviços que permitem uma qua-
lidade de vida justa para todos. Nesse 
sentido, é importante garantir que nes-
tes territórios todas as pessoas têm 
acesso às condições e aos serviços que 
permitem uma boa qualidade de vida, 
que é tão característica do interior. Mui-
tas pessoas optam por viver no interior 
não só pelo potencial que existe de em-
preendedorismo, mas também pela ex-
celente qualidade de vida que temos 
nestes territórios. Nomeadamente, os 
custos de habitação, bem como uma vi-
da profissional e familiar mais tranquila.

De alguma forma a aposta no interior 
também é uma medida de sustentabilida-
de para o próprio litoral, não é?
Sem dúvida. Garantindo melhores con-
dições de vida, mais oportunidades no 
interior e apoiando a mobilidade dos tra-
balhadores e das suas famílias para es-
tes territórios, conseguimos diminuir a 
pressão demográfica do litoral. Sabe-
mos que muitos dos problemas sociais 
nas grandes cidades do litoral se devem 
à enorme pressão demográfica nestas 
metrópoles.

O ensino superior tem sido um motor tam-
bém para todas estas regiões de interior. 
Quais têm sido os casos de sucesso em 
Portugal que tornam o próprio ensino su-
perior numa vantagem competitiva para 
as regiões?
Sim, o que diz é absolutamente verdade. 
O conhecimento cria dinâmicas muito 
favoráveis ao desenvolvimento socioe-
conómico dos territórios e há diversos 
exemplos em Portugal. Em Bragança, 
uma instituição de ensino superior e os 
seus centros de investigação têm feito 
um trabalho exemplar de inovação liga-
do a diversas empresas e indústrias, e 
que se revela também de referência in-

ternacional. Mas há muitos exemplos 
pelo país, como por exemplo no Fundão, 
mas também em Vila Real e em Évora.

Que outros vetores estratégicos serão 
necessários para o desenvolvimento das 
regiões?
É muito importante, desde logo, olhar 
para aquilo que diferencia cada uma das 
regiões. Tendo aqui sempre em atenção, 
não só os recursos endógenos, mas 
também a sua capacidade de aumentar, 
de forma sustentável, a escala produtiva 
e a industrialização de produtos de alto 
valor acrescentado associados a esses 
recursos. Depois, claramente desenvol-
ver estratégias que permitam captar in-
vestimento. Isso passa por incentivos à 
inovação quer para as empresas, quer 
para as entidades do sistema científi-
co e tecnológico, quer para os próprios 
municípios. Nomeadamente, em proje-
tos de copromoção ligados à inovação, 
mas também à criação de emprego e in-
centivos para criação de emprego. Outra 
questão muito importante no interior é a 
cooperação territorial, nomeadamente a 
cooperação transfronteiriça.

Continuamos a assistir a uma grande con-
centração de multinacionais que se fi-
xam no Porto ou em Lisboa. É necessária 
também uma estratégia de internaciona-
lização das regiões mais do interior de 
Portugal?
Sim, sem dúvida. Embora já comece-
mos a assistir a vários fenómenos de 
empresas que instalam no interior os 
seus centros de conhecimento, no-
meadamente em parques de ciências 
e tecnologia. De qualquer forma, é pre-
ciso ainda incentivar as multinacionais 
a instalarem-se em territórios do inte-
rior. E há que dizer que estes territórios 
já oferecem vários benefícios para que 
aconteça essa instalação de empresas 
e pessoas. Apresentámos, em maio de 
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2020, o Guia Fiscal para o Interior, dispo-
nível no Portal do Governo, onde podem 
ser consultados esses benefícios.

Será mais fácil alcançar a sustentabili-
dade no interior do país do que propria-
mente nas regiões mais a litoral?
Eu acredito que tem de ser um desen-
volvimento harmonioso e um desenvol-
vimento equilibrado. Não existiria interior 
se não houvesse litoral e vice-versa. Por-
tanto, a valorização do interior passa, 
sem dúvida, por criar dinamismos e pro-
jetos-âncora nas cidades médias do inte-
rior que permitam um desenvolvimento 
socioeconómico dos territórios mais pe-
quenos que estão à sua volta e uma 
maior atração de pessoas e famílias.

Para terminar, se dependesse apenas da 
sua visão e vontade, como gostaria que o 
interior estivesse no final deste mandato?
Gostaria que houvesse uma maior per-
ceção, por parte das pessoas que vivem 
no interior e que têm os seus projetos de 
vida no interior, como eu faço há muitos 
anos, das medidas diferenciadoras imple-
mentadas por esta Secretaria de Estado 
e pelo Ministério da Coesão Territorial. 
As medidas que lançámos durante o ano 
de 2020, tiveram uma verdadeira avalan-
che de candidaturas. Dou dois exemplos: 
nas linhas de apoio à inovação empresa-
rial, em abril, as empresas apresentaram 
projetos num valor quatro vezes superior 
à dotação da medida; e no +CO3SO Em-
prego, que apoia diretamente a criação 

de emprego em empresas e no setor 
social, recebemos candidaturas no va-
lor de 540 milhões de euros, sendo que 
quase 290 milhões são de empresas do 
interior. Esta resposta mostra que o inte-
rior estava realmente à espera das me-
didas que lançámos e que respondeu à 
altura do desafio. Portanto, temos pro-
vas dadas e sabemos que este é o ca-
minho que queremos continuar a seguir, 
de medidas que servem uma estratégia 
com pés e cabeça: apoiando as empre-
sas em várias vertentes, para investirem, 
contratarem e incorporarem mais tecno-
logia no seu trabalho; apoiando os terri-
tórios para investirem em infraestruturas 
que sirvam as necessidades das popula-
ções; investindo na educação, na saúde 

e nos serviços públicos, para que pos-
sam dar resposta às necessidades da 
população independentemente do local 
onde ela vive; e incentivando diretamen-
te a mobilidade dos trabalhadores e fa-
mílias que queiram instalar-se no interior. 
Sabemos que uma medida sozinha não 
faz a diferença de um dia para o outro. 
Mas sabemos também que, com o em-
penho dos atores locais e regionais, este 
conjunto de medidas tem trazido resul-
tados e contribuído, todos os dias, para 
um desenvolvimento sustentável destes 
territórios.

“A valorização do interior 
passa, sem dúvida, por 
criar dinamismos e pro-
jetos-âncora nas cidades 
médias do interior que 
permitam um desenvol-
vimento socioeconómico 
dos territórios mais pe-
quenos que estão à sua 
volta e uma maior atração 
de pessoas e famílias”

É um conjunto de programas transversais e multissetoriais que visa a criação de 
condições para o desenvolvimento social e económico dos territórios, com pro-
moção de emprego qualificado e inovação e transferência de tecnologia. No seu 
conjunto, e nesta primeira fase, este programa vai ter uma verba de 426 milhões 
de euros, com um impacto estimado de 665 milhões de euros de investimento e 
a criação direta de cerca de 4 200 postos de trabalho.

+CO3SO
 COnstituir, COncretizar
 e COnsolidar Sinergias
 e Oportunidades
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Sustentabilidade
dos vinhos
alentejanos

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), criada em 1989, é uma 
organização que tem como atividades principais a certificação, controlo e 
proteção dos vinhos DOC Alentejo e dos vinhos Regional Alentejano. Adi-
cionalmente, é responsável pela promoção dos Vinhos do Alentejo.

Francisco Mateus, presidente da CVRA, refere que “o Alentejo representa 
12% da vinha nacional, mas está de facto numa região de grande dimensão. 
O trabalho que fazemos é o trabalho de proteção do nome da “dimensão da 
origem Alentejo” e da “I.G. Alentejano”, duas marcas de vinho que estão no 
mercado nacional e internacional.” 
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CRIAÇÃO DO PROGRAMA 
DE SUSTENTABILIDADE DOS 
VINHOS DO ALENTEJO

A aplicação de práticas sustentáveis na 
agricultura é “um comboio mundial que 
já arrancou há mais de uma década”, ga-
rante João Barroso, Coordenador de Sus-
tentabilidade da CVRA e Coordenador 
do Programa de Sustentabilidade dos Vi-
nhos do Alentejo (PSVA). Tendo isso em 
conta, a CVRA considera que “o Alentejo, 
não podendo estar na carruagem da fren-
te desse comboio, deveria, pelo menos, 
estar na segunda carruagem para não en-
trarmos apenas no fim”.

Portanto, depois de criarem um mode-
lo de benchmark e de o adaptarem ao 
Alentejo, em 2015, foi criado o PSVA 
que tem como objetivo a promoção dos 
Vinhos do Alentejo no mercado nacional 
e em certos mercados internacionais. 
Apesar de não haver “mais ninguém em 
Portugal a fazer o que nós fazemos no 
Alentejo, o objetivo nunca foi serem os 
líderes ou os únicos neste mercado, até 
porque defendemos que o trabalho que 
estamos a fazer no Alentejo deve ser re-
plicado noutras regiões”, garante Fran-
cisco Mateus, presidente da CVRA.

Apesar de “já haver um conjunto de 
boas práticas, talvez não fossem pen-
sadas como sendo práticas sustentá-
veis” notou Francisco Mateus. O que 
a CVRA fez foi “congregar todos esses 
esforços num só programa” que en-
volve os produtores. Mas adverte que 
“atualmente, não se trata só de ter uma 
viticultura sustentável, é também im-
portante ter uma produção sustentável 
de vinho”. João Barroso, acrescenta ain-
da que o programa de sustentabilidade 
está apoiado em “vetores económicos, 
ambientais e sociais” e é aplicado em 
todo o processo “desde a instalação de 
uma vinha até à preparação de uma gar-
rafa pronta à porta da adega para sair”. 
Que inclui “instalação de uma vinha, a 
gestão de água num solo, a gestão de 
energia, os fitossanitários, as pragas, as 
pestes, os ecossistemas, a biodiversi-
dade, a qualidade do ar, tudo o que está 
associado a uma adega, todos os im-
pactos associados com gestão de água, 
gestão de energia, gestão de resíduos, 
desmaterialização do produto, a gestão 
de materiais e componentes”. Mas tam-
bém para a componente socioeconómi-
ca, que é “tudo o que esteja associado 
com a comunidade envolvente, com o 
desenvolvimento regional e da região, 

FRANCISCO MATEUS
Presidente da Comissão Vitivinícola Regio-
nal Alentejana

“O Programa de Susten-
tabilidade dos Vinhos 
do Alentejo tem como 
objetivo a promoção dos 
Vinhos do Alentejo no 
mercado nacional e em 
certos mercados interna-
cionais”

JOÃO BARROSO
Coordenador do Programa 
de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo
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com os recursos humanos, com a higie-
ne e segurança, a promoção da igualda-
de no local de trabalho, ou seja, olhar 
para o processo de uma forma transver-
sal e o mais completa possível”, esclare-
ce João Barroso.

O SUCESSO DO PROGRAMA

O coordenador do PSVA atribui o su-
cesso deste programa ao “esforço dos 
membros produtores do Alentejo”. Mui-
tos deles “pegaram em tudo o que a 
CVRA ofereceu a nível do programa de 
sustentabilidade e têm feito um trabalho 
extraordinário, uma aventura, um per-
curso muito interessante de melhoria, 
de otimização de processos, de redução 
de custos, de aumento de eficiências, 
que resulta, obviamente, num produto 
mais amigo do ambiente, que não des-
cura os aspetos sociais da envolvente da 
comunidade onde está, dando o exem-
plo a outros produtores [mostrando] 
que, de facto, em termos económicos, 
fazia sentido investir na sustentabilida-
de”. Aquando da entrevista, o programa 
tinha quase 400 membros, que vão des-
de viticultores a vinicultores.

SUSTENTABILIDADE  
NA HERDADE DOS GROUS

Um desses membros é a Herdade dos 
Grous, uma propriedade com 730 hecta-
res, perto de Beja, com exploração viní-
cola e agroturística. Na entrevista, Luís 
Duarte, o enólogo e gestor da Herda-
de dos Grous, referiu que um dos mo-
tivos que levou a Herdade dos Grous a 
integrar o PSVA foi o facto deste progra-
ma monitorizar alguns indicadores de 
sustentabilidade, que são muito impor-
tantes para a esta. A sustentabilidade é 
algo muito relevante para esta empresa 
que tem uma grande preocupação com 
o bem-estar do planeta, mas também 
especificamente para Luís Duarte que 
explica que “tenho um filho e não que-
ro de maneira nenhuma deixar isto pior 
do que quando eu nasci”. Acrescentando 

que acredita que “é possível com a qua-
lidade dos nossos produtos finais, cami-
nhar no sentido da sustentabilidade”.

Neste período, têm, por exemplo, re-
duzido a quantidade de água consumi-
da, tanto na adega como na vinha, o que 
“tem sido bastante interessante para 
nós, quer a nível económico, quer a nível 
de sustentabilidade de um recurso tão 
importante”. Outro elemento cujo consu-
mo estão a reduzir é a energia através 
da instalação de painéis solares, tendo 
os valores de energia externa consumi-
da passado para metade da energia pro-
duzida pelos mesmos.

Outra questão que a Herdade dos Grous 
considera essencial é a redução de pes-
ticidas de forma a respeitar e preservar 
a biodiversidade. Para isso, um grupo de 
biólogos vai “perceber quais são as cul-
turas que nós vamos ter cá para atrair 
outros seres, que por sua vez vão ser 
predadores de outras pragas”. Adicional-
mente, utilizam equipamentos como o 
intercepas que “retira tudo o que é maté-
ria verde que está na linha das videiras”.
Finalmente, como consideram a parte 

social uma componente essencial da 
sustentabilidade, a Herdade dos Grous 
organiza atividades com escolas primá-
rias locais e “todos os anos, no dia 5 
de junho, organizamos o dia do ambien-
te, onde fazemos workshops para todos 
os colaboradores e chamamos os nos-
sos fornecedores e os nossos principais 
clientes”.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

O PSVA traz vários benefícios para as 
empresas começando pelos económi-
cos. Pois “a partir do momento em que 
o programa promove melhores práticas 
– aumento da eficiência, de otimização 
de processos – vai, consequentemen-
te, reduzir os custos”, o que leva ao au-
mento das poupanças e consequentes 
fundos de maneio para poderem ser tra-
balhados e investidos. Por outro lado, 
temos os benefícios ambientais. “Ao oti-
mizarmos os processos vamos estar a 
reduzir o uso de recursos”, clarifica João 
Barroso. “vamos ter automaticamente 
poupanças de água, energia, resíduos 
e de materiais. No fim do dia, estamos 
quase a trabalhar como guardiões do 
ecossistema, promotores do ecossis-
tema e promotores de uma melhoria 
contínua nesse mesmo ecossistema”. 
É desejo do atual presidente da CVRA 
que, a longo prazo, “a sustentabilidade 
passe a ser um requisito, passe a ser 
obrigatória para aqueles que querem fa-
zer vinho com DOC Alentejo ou com IG 
Alentejano”. Essa seria a forma de “con-
seguirmos ter uma região sustentável e 
de termos todos os operadores de to-
da a região a trabalhar para um objetivo 
comum”. Adicionalmente, gostaria que 
“parte do enoturismo passe a incluir al-
gumas práticas de sustentabilidade”. Is-
so “significava que todas as atividades 
que estão relacionadas com o vinho no 
Alentejo têm essa preocupação perma-
nentemente em cima da mesa”.

LUÍS DUARTE
Enólogo e Gestor da Herdade dos Grous
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LUÍSA MAGALHÃES
Diretora Executiva da Associação 
Smart Waste Portugal

Da economia 
linear para
a economia 
circular

Conheça este novo modelo de produção e
consumo que será a solução para os problemas 
ambientais e sociais que enfrentamos
atualmente.

Atualmente, vivemos numa sociedade 
de economia linear “que se carateriza 
pela extração de resíduos, consumo e 
de posterior descarte”, como afirma Luí-
sa Magalhães, Diretora Executiva da 
Associação Smart Waste Portugal. No 
entanto, “estamos numa fase em que 
se verifica um grande aumento da po-
pulação. Hoje em dia, somos cerca de 
7,2 mil milhões de habitantes e prevê-

-se que a este ritmo sejamos cerca de 
10 mil milhões em 2050”, alerta. O que 
leva a que “neste momento, estamos a 
utilizar cerca de 1,5 planetas e prevê-se 
que a este ritmo iremos utilizar cerca 
de três planetas. Por isso, é necessário 
tentar mudar a nossa maneira de atuar 
no ecossistema”. O que nos leva à ques-
tão de como podemos inverter esta si-
tuação.

ECONOMIA CIRCULAR

“Temos de tentar mudar o paradigma e 
fazer uma transição para uma economia 
circular, que se carateriza por uma maior 
utilização dos materiais, tentar evitar 
que estes sejam eliminados e deposi-
tados em aterro, portanto tentar evitar, 
também, que haja uma redução na ex-

tração de tantos recursos. Ou seja, pro-
mover que haja uma maior durabilidade 
dos mesmos e tentar promover inicia-
tivas como a redução, prevenção, reu-
tilização, remanufactura, revalorização e 
deixar para o fim a parte da reciclagem 
e deposição em aterro”, refere a Diretora 
Executiva da Smart Waste Portugal. “É 
por isso necessário redesenhar os pro-
cessos, desde as escolhas das matérias 
primas, às embalagens, passando pela 
produção e reintrodução do produto no 
processo produtivo”.

“Atualmente, vivemos 
numa sociedade de
economia linear que se 
carateriza pela extração 
de resíduos, consumo e 
de posterior descarte”
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COLABORAÇÃO

“A colaboração está na génese de tudo 
e é importante a junção de todos os in-
tervenientes para trabalharmos em con-
junto para promovermos uma maior 
circularidade”, reforça. Como existem vá-
rias empresas de várias indústrias en-
volvidas ao longo de todo o processo, 
desde a criação ao descarte do produ-
to, e o seu trabalho está altamente in-
terligado, não é possível uma empresa 
isoladamente contribuir para uma econo-
mia circular. A cooperação em termos fi-
nanceiros permite também um maior 
investimento em I&D, que irá conduzir 
a avanços inovadores e impactantes na 
área da sustentabilidade.

A Smart Waste Portugal está a ter um 
papel fundamental nesta área. Tendo si-
do criada com o objetivo de promover a 
inovação, gerar novos negócios ligados 
à economia circular e promover a jun-
ção entre os diferentes stakeholders da 
cadeia de valor, academia e das entida-
des públicas. Neste momento tem mais 
de 120 associados de diferentes seto-
res, nomeadamente centros de investi-
gação, municípios, indústria, retalhistas 
e responsáveis pela gestão de resíduos.

“Neste momento, esta-
mos a utilizar cerca de
1,5 planetas e prevê-se 
que a este ritmo iremos 
utilizar cerca de três 
planetas. Por isso, é ne-
cessário tentar mudar a 
nossa maneira de atuar 
no ecossistema”
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CRADLE TO CRADLE: A SOLUÇÃO SGS

Para que as empresas possam demons-
trar os compromissos com os princípios-
-chave da economia circular, o Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute de-
senvolveu um esquema de certificação 
independente e mundialmente reconhe-
cido, designado Cradle to Cradle. A SGS 
é a única empresa credenciada como as-
sessor geral para esta certificação em 
Portugal.

O Cradle to Cradle é um autêntico guia pragmático que ajuda as empresas a aumen-
tarem a sustentabilidade dos seus produtos, a otimizar custos, a agregar valor aos 
produtos e a promover a criatividade e a inovação dentro da empresa e junto dos seus 
fornecedores.

ESQUEMA DE CERTIFICAÇÃO

O Cradle to Cradle Products Innovation Institute, desenvolveu este esquema de cer-
tificação que é um autêntico guia pragmático para a implementação dos princípios-
-chave da economia circular. É uma ferramenta eficiente para impulsionar a melhoria 
contínua e estimular a inovação durante o desenvolvimento do produto. Ao mesmo 
tempo, também fornece às marcas, fabricantes e retalhistas uma ferramenta de 
marketing robusta para diferenciar os seus produtos no mercado.

1. JUSTIÇA SOCIAL   2. REUTILIZAÇÃO DO MATERIAL   3. GESTÃO DA ÁGUA
4. ENERGIA RENOVÁVEL E GESTÃO DO CARBONO   5. SALUBRIDADE DO MATERIAL

1

234

5
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O PRIMEIRO PRODUTO  
CERTIFICADO

A primeira empresa que obteve esta 
certificação em Portugal foi a Ernesto 
São Simão, Lda., uma empresa dedica-
da ao desenvolvimento e produção de 
moldes metálicos e injeção de peças 
em plástico. A decisão de criarem um 
copo segundo os princípios do Cradle To 
Cradle, e de o certificarem, foi basea-
da em razões ambientais e económi-
cas. “O planeta realmente está doente, 
nós temos consciência disso. Quere-
mos dar o exemplo, na nossa pequena 
dimensão, aplicando o conceito do Cra-
dle to Cradle, que já temos presente há 
muito tempo, e graças à colaboração e 
contributo da SGS, conseguimos ser al-
go pioneiros. É por aqui que devemos 
seguir e que nos traz vantagens não só 

ambientais, mas comerciais e financei-
ras”, afirma Manuel São Simão, gerente 
da Ernesto São Simão, Lda.

Existem inúmeros fatores que fazem 
com que este copo seja sustentável. 
Pedro São Simão, General Manager da 
Ernesto São Simão Lda., destaca que 
“criamos um produto mais durável que 
o vidro, com um consumo muito menor 
de energia, e inquebrável”. O seu pai, 
Manuel São Simão, acrescenta que o 
material do copo “tem origens em fon-
tes renováveis” e que “quando terminar 
o seu tempo de vida útil, ele poderá ser 
reciclado e convertido em material equi-
valente para ser reintroduzido na linha 
de produção”.

As medidas tomadas para a certificação 
do produto vão para além da alteração 

da produção apenas do copo. Estas “são 
respeitantes à água, à energia, à parte 
social”, o que impacta toda a empresa. 
“Já tínhamos a produção de energia re-
novável, mas continuamos a otimizar os 
processos para minimizar o consumo. 
Também temos feito esforços para re-
duzir o consumo de água. É interessan-
te, porque a Certificação C2C acaba por 
educar as próprias empresas para a sus-
tentabilidade”, explica Pedro São Simão.

A Ernesto São Simão é um dos associa-
dos da Smart Waste Portugal. De forma 
a que a entrega e a distribuição também 
sejam feitas da forma mais sustentável 
possível, muitos dos seus clientes são 
muitas vezes grandes empresas de dis-
tribuição que pertencem à mesma as-
sociação.

“A Ernesto São Simão é 
um dos associados da 
Smart Waste Portugal. De 
forma a que a entrega e a 
distribuição também se-
jam feitas da forma mais 
sustentável possível, 
muitos dos seus clientes 
são muitas vezes grandes 
empresas de distribuição 
que pertencem à mesma 
associação”
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Auditoria de Higienização
INSTALAÇÕES DO SECTOR AUTOMÓVEL E VIATURAS 

• Check list baseada em cinco critérios: Segurança da Equipa de 
Limpeza, Procedimentos de Limpeza e Desinfeção, Funcionamento da 
Organização, Controlo dos locais de trabalho e realização do teste ATP 
e marcação fluorescente.

• Emissão de declaração de higienização (oficinas, stands usados, 
casas de peças, concessionários) às instalações que cumpram todos os  
critérios da check list de auditoria

• Atribuição de Selo voluntário de Veículo Higienizado à(s) viatura(s) 
inspecionadas com sucesso

SERVIÇO ESTABELECIMENTO SEGURO ANECRA PREMIUM 
• Auditoria ao estabelecimento e a uma viatura antes da entrega 
ao cliente, realizada pela SGS Portugal que valida e atesta os 
critérios pré-estabelecidos pelo protocolo sanitário

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
EMAIL:  AUTOMOTIVE.PORTUGAL@SGS.COM   TEL. 808 200 747   WWW.SGS.PT 

UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL 
DO PLÁSTICO

Para além de haver uma educação para 
despertar as empresas para a importân-
cia desta nova forma de produção mais 
circular, é essencial reeducar os consu-
midores.

Pedro São Simão reforça que “a parte da 
educação é muito importante. Enquan-
to nós continuarmos a assumir todos os 
plásticos como descartáveis, não lhes 
vamos atribuir valor”. Atualmente, existe 
uma grande preocupação com o mate-
rial, mas é tendencialmente esquecida 
a importância de uma utilização respon-
sável dos produtos. “O copo descartá-
vel tanto pode ser em plástico virgem 

do petróleo, como em plástico prove-
niente de fontes renováveis, ou outro 
material. Todo descartável, se não for 
devidamente encaminhado e reciclado, 
poluí e [com] o tempo que demora a de-
gradar-se cria os impactos negativos no 
ambiente”.

A educação do consumidor depende de 
uma comunicação eficaz e clara. “Acho 
que há muitas mensagens, as pessoas 
começam a ficar confusas com o que 
devem fazer e o que não devem fazer. 
Acho que é por aí que tem de haver uma 
mensagem com alguma estrutura para 
tentar sensibilizar ao máximo as pes-
soas”, explica Luísa Magalhães, a repre-
sentante da Smart Waste Portugal.

PEDRO SÃO SIMÃO
Associados da Smart Waste
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Grupo Olano Portugal
O desafio do interior

“O Grupo OLANO conta com um lon-
go, mas desafiante percurso. Tivemos 
origem em 1975, e hoje, mais de qua-
renta anos depois, somos um dos gran-
des operadores europeus de logística 
agroalimentar. Do Grupo OLANO fazem 
parte cerca de quarenta empresas se-
diadas, na sua maioria, em França, Es-
panha e Portugal, sendo que, no nosso 
país, somos, muito provavelmente, o 
maior operador logístico na área do frio 
negativo. Em Portugal, contamos com 
duas empresas, uma ligada à armazena-

gem – com uma capacidade de arma-
zenamento de 35 mil paletes num só 
local, localizada na Guarda – e outra liga-
da aos transportes – com cerca de 120 
viaturas a trabalhar essencialmente pa-
ra o mercado de exportação. Em 2020, 
faturámos cerca de 23 milhões de eu-
ros”, destacou.

Atualmente, com cerca de 220 colabo-
radores, a OLANO PORTUGAL foi a pri-
meira entidade presente na Plataforma 
Logística de Iniciativa Empresarial da 

Guarda (PLIE), ainda que para tal “na al-
tura tivesse que lutar contra as ineficiên-
cias de comunicação locais”, entretanto 
ultrapassadas com a criação de estradas 
como a A23 e a A25. Assim, o objetivo 
com a localização escolhida passou por 
potenciar um posicionamento privilegia-
do com grandes cidades, como o Porto, 
Lisboa, Madrid ou Barcelona, e fugir do 
congestionamento empresarial comum 
na zona litoral de Portugal.

“Do Grupo OLANO fazem 
parte cerca de quarenta 
empresas sediadas, na 
sua maioria, em França, 
Espanha e Portugal, sen-
do que, no nosso país, 
somos, muito provavel-
mente, o maior operador 
logístico na área do frio 
negativo”

Corria o ano de 1975 quando Nicolas Olano, um jovem empreendedor fran-
cês, decidiu fundar aquela que viria a tornar-se uma das maiores organiza-
ções de logística de refrigeração na Europa – o Grupo OLANO. Com uma 
família ligada à atividade piscatória, a necessidade de fazer chegar os pro-
dutos capturados cada vez mais longe desenvolveu em Nicolas Olano a as-
túcia e a capacidade de vislumbrar uma grande oportunidade na área da 
logística e do transporte. Com a internacionalização e a expansão da marca 
como pano de fundo, a entidade francesa chegou a Portugal em 2004 pe-
la mão do Dr. João Logrado, CEO da OLANO PORTUGAL, que, à conversa 
com a SGS Global, recorda o início do projeto.

JOÃO LOGRADO
CEO Olano Portugal
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O DESAFIO DO INTERIOR

Ainda assim, a presença na zona interior 
do país trouxe um dos maiores desafios 
à OLANO PORTUGAL: “Estarmos pre-
sentes no interior levanta-nos alguns de-
safios relativamente às pessoas. Existe 
alguma mão-de-obra disponível, mas 
pouca tem a qualificação desejada e ne-
cessária para o efeito. Nesse sentido, 
ainda é muito difícil fazer com que as 
pessoas qualificadas se movam do lito-
ral para o interior, até porque desconhe-
cem – na grande maioria dos casos – o 
potencial e a qualidade de vida possível 
de obter nas regiões do interior do país”, 
sublinhou João Logrado.

A SGS NA VIDA DA OLANO

Relativamente às sinergias mantidas 
entre a SGS e a OLANO PORTUGAL, 
o CEO da entidade sediada na Guarda 
revelou como foi dado o “pontapé-de-
-saída” nesta ligação entre as duas orga-
nizações: “Embora soubesse quem era 
a SGS, a verdade é que não conhecia 
em detalhe as atividades que desenvol-
viam. No entanto, e através da Dra. Tere-
sa Rocha Vieira, passei a contactar com 
a realidade da organização e, desde há 
praticamente quatro anos, que têm sido 
um auxílio precioso nos nossos proces-
sos de auditoria e certificação. Com isto, 
garantimos um processo de crescimen-
to e evolução contínua do nosso negó-
cio, assim como a certeza de estarmos 
adaptados e a cumprir com as exigên-
cias do mercado”.

No horizonte, e cumprindo com a pre-
missa de desenvolvimento contínuo, no-
vos processos de certificação estarão 
para realizar. As normas ISO 14001 Sis-
temas de Gestão Ambiental, NP 4552 
Conciliação entre a vida profissional, fa-
miliar e pessoal, e também a ISO 50001 
em sistemas de gestão de energia, pare-
cem ser os próximos passos numa cami-
nhada sustentada e de futuro assertivo 
entre a OLANO PORTUGAL e a SGS. 
Recentemente, a OLANO PORTUGAL 
renovou a sua certificação BRC – Stora-
ge and Distribution, obtendo a classifica-
ção AA, a mais exigente no cenário de 
auditórias anunciadas em BRC.

“Estarmos presentes 
no interior levanta-nos 
alguns desafios relativa-
mente às pessoas. Existe 
alguma mão-de-obra dis-
ponível, mas pouca tem 
a qualificação desejada e 
necessária para o efeito”
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Transparência
na atribuição dos
financiamentos
à agricultura
Em 2017, a SGS assumiu o Projeto IFAP–SGS, um projeto
de grande envergadura na área da agricultura, que representou,
simultaneamente, uma oportunidade – pelo grande impacto
económico e social para o país e pela abrangência de atuação
em todo território de Portugal Continental – e um enorme desafio
– face ao grande volume de recursos humanos, tecnicamente
especializados, que era necessário alocar ao projeto
e à complexidade logística inerente à sua implementação.

O que é o Projeto IFAP-SGS?
A Política Agrícola Comum (PAC), para 
o período 2014–2020, previa disponibili-
zar a Portugal um investimento total de 
mais de oito mil milhões de euros, dedi-
cados a medidas de apoio ao setor agrí-
cola e às zonas rurais. Estes apoios são 
disponibilizados através de pagamentos 
diretos e medidas reguladoras de mer-
cado, bem como de pagamentos dire-
cionados ao desenvolvimento rural.

O Instituto de Financiamento da Agricul-
tura e Pescas (IFAP), na qualidade de or-
ganismo pagador dos fundos agrícolas 
europeus (nomeadamente o Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento Rural (FEA-
DER) e o Fundo Europeu de Garantia 
Agrícola (FEAGA), encontra-se obriga-
do a controlar a elegibilidade dos pedi-

dos apresentados, nos termos fixados 
nos regulamentos comunitários. O atra-
so ou incumprimento da realização das 
ações de controlo, quer relativamente 
ao regime de apoios diretos aos agri-
cultores, quer às medidas de apoio ao 
desenvolvimento rural, não só prejudi-
ca o pontual pagamento das ajudas e 
dos apoios aos agricultores, como po-
de determinar a aplicação de penaliza-
ções financeiras avultadas ao Estado 
Português.

O Projecto IFAP-SGS tem como base um 
contrato público com o IFAP e com as Di-
reções Regionais de Agricultura de Por-
tugal Continental. Neste contexto, a SGS 
realiza os controlos às explorações agrí-
colas, de modo a assegurar a verificação 
eficaz dos requisitos da concessão das 

ajudas diretas nacionais e comunitárias, 
bem como a aplicação, a nível nacional, 
das regras comuns para os regimes de 
apoio direto no âmbito da PAC.

Depois de realizar as campanhas de 
2017 e 2018, a SGS assegurou a execu-
ção das ações de controlo físico e por 
teledeteção, no âmbito das ajudas e dos 
apoios financeiros concedidos pelo IFAP, 
no território de Portugal Continental. Ao 
longo dos últimos quatro anos, a SGS 
tem sido um parceiro essencial no cum-
primento destas obrigações, já que foi 
responsável por cerca de 70% dos con-
trolos realizados, anualmente, no territó-
rio continental.

No âmbito das verificações in loco (con-
trolos físicos), são efetuadas, por ano, 
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cerca de 9 000 visitas a explorações agrí-
colas em todo o país, por mais de 100 
técnicos de controlo da SGS, com a for-
mação adequada e devidamente creden-
ciados pelo IFAP. Nessas verificações, os 
técnicos de controlo realizam:

• Controlo das parcelas dos agriculto-
res, através da verificação das ocu-
pações do solo, do estado fenológico 
das culturas, das densidades das cul-
turas permanentes, entre outras (são 
controladas cerca de 110 000 parcelas 
agrícolas e florestais por campanha);

• Controlo das instalações agrícolas, 
através da avaliação das condições 
de armazenamento dos fertilizantes 
e dos produtos fitofarmacêuticos, por 
exemplo;

• Controlo dos efetivos pecuários, atra-
vés da sua contabilização visual ou 
através da leitura dos chips de identifi-
cação eletrónica;

• Interação com diversos interlocutores 
(agricultores, encarregados da explora-
ção, técnicos agrícolas das diferentes 
associações do setor, entre outros) e 
recolha de documentação para avaliar 
o cumprimento das boas práticas agrí-
colas e ambientais.

Outra abordagem utilizada para verificar 
alguns requisitos para a concessão de 
ajudas é o controlo por teledeteção. Pa-
ra realizar esta tarefa, a SGS conta com 
uma equipa técnica com uma larga ex-
periência em fotointerpretação aérea e 
espacial, que identificam e delimitam as 

várias ocupações culturais detetadas, 
identificam e georreferenciam árvores, 
realizam o apuramento de áreas com re-
curso à aplicação de Sistemas de Infor-
mação Geográfica (SIG).

Qual o futuro do Projeto IFAP-SGS?
Para a SGS, o primeiro objetivo para o 
ano 2021 é, desde logo, garantir que o 
projeto continua a responder às exigên-
cias de forma eficaz e positiva, nomea-
damente através do cumprimento de 
todos os prazos definidos, fator crítico  
neste projeto e fundamental para que o 
Estado Português cumpra as suas obri-
gações junto dos agricultores portugue-
ses. Para tal, vai continuar a desenvolver 
e a dinamizar estratégias, com especial 
incidência no recrutamento da melhor 
capacidade técnica existente em Portu-
gal para executar este serviço e numa 
eficiente formação dos técnicos com 
vista à melhoria da produtividade. Por 
outro lado, continuaremos a acompa-
nhar os desenvolvimentos tecnológicos 
em curso, em parceria com o IFAP, na 
procura das soluções mais ajustadas.

Em que medida é que a SGS aporta valor 
com este projeto?
Numa perspetiva mais global, o Projeto 
IFAP-SGS colocará a SGS mais próxima 
dos agricultores, devido à forte presen-
ça dos técnicos de controlo um pouco 
por todo o território nacional, alinhada 
com a estratégia de descentralização le-
vada a cabo pela empresa nos últimos 
anos. Exemplo disso, foi a abertura de 
dois novos escritórios da SGS, um em 
Bragança e outro na Guarda, com o in-
tuito de dar suporte operacional ao Pro-
jeto IFAP-SGS.

“O Projecto IFAP-SGS 
tem como base um con-
trato público com o IFAP 
e com as Direções Re-
gionais de Agricultura de 
Portugal Continental”
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Qual é a importância do IFAP para o desen-
volvimento da agricultura em Portugal?
O principal objetivo do IFAP é o paga-
mento de apoios e ajudas no âmbito da 
agricultura, desenvolvimento rural, pes-
cas e setores conexos. Anualmente, o 
IFAP paga cerca de 1,5 mil milhões de 
euros. Este valor está repartido por: 780 
milhões de euros para o FEAGA, 631 
milhões de euros para o FEADER e de-
pois cerca de 50 milhões de euros para o 
FEAMP, que está relacionado com o mar.

Sendo o IFAP o organismo pagador do 
FEAGA e também do FEADER, quais as 
ferramentas que tem ao seu dispor para 
assegurar que os apoios que os países da 
União Europeia concedem aos agriculto-
res são adequados e que os montantes 
indevidos são na realidade recuperados?
O IFAP gere o Sistema de Identificação 
do Parcelário (iSip), que é uma base na-
cional onde estão registadas todas as 
parcelas agrícolas, ou seja, temos tu-

do o que é informação da ocupação do 
solo, número de árvores, infraestrutu-
ras, bem como a base de dados dos 
animais, onde são registados todos os 
seus movimentos.

É com o recurso a estas bases de dados 
que fazemos o controlo administrativo 
que verifica a totalidade dos requeren-
tes que solicitam apoios. Além disso, 
temos, por obrigação dos regulamentos 
da Comissão Europeia, o controlo físi-
co que abrange 5% das amostras dos 
candidatos. Basicamente, vamos ao ter-
reno ver e confirmar se as declarações 
que os requerentes apresentam estão 
corretas. Para além disso, no contro-
lo administrativo, é ainda feita uma va-
lidação junto do Instituto dos Registos 
e Notariado (IRN) para verificar os óbi-
tos e confirmar quem ainda consta no 
sistema, bem como uma verificação de 
todos os titulares das contas bancárias 
que recebem os apoios.

O IFAP no âmbito das suas funções tem 
de garantir a realização de controlo sis-
temático dos pedidos de ajuda, nomeada-
mente através da realização de controlos 
físicos nas explorações. Como é que con-
segue garantir a eficácia e a eficiência 
destes mesmos controlos?
Neste momento, os controlos são feitos 
pelas Direções Regionais de Agricultu-
ra e Pescas (DRAP) e pela SGS Portu-
gal, uma empresa externa contratada 
por nós. Para garantir a eficácia e a efi-
ciência, aquilo que fazemos é, quando 
selecionamos os controlos, tentamos 
conferir todas as ajudas a que o cliente 
se candidata numa só visita. Além dis-
so, todos os anos, abrimos concursos 
de formação para técnicos de controlo 
e formamos cerca de 500 profissionais. 
Para além da formação presencial, dis-
ponibilizamos também formação e-lear-
ning e fazemos sessões presenciais 
para tirar dúvidas e esclarecer questões 
levantadas no âmbito do controlo.

Manuel Simões, Diretor do Departamento
de Controlo, fala do trabalho desenvolvido
pelo IFAP, nomeadamente da distribuição
de apoios, do processo de controlo
e da colaboração com a SGS.

MANUEL SIMÕES
Diretor do Departamento
de Controlo do IFAP

“O principal objetivo do 
IFAP é o pagamento de 
apoios e ajudas no âmbi-
to da agricultura, desen-
volvimento rural, pescas 
e setores conexos”



CLIENTE SGS

21SGS GLOBAL

A SGS NO TERRENO

Em que é que consiste este controlo feito 
pela SGS para o IFAP? 
Este controlo consiste na vistoria e fis-
calização das ajudas diretas, bem co-
mo no controlo efetuado no campo aos 
subsídios que são solicitados pelos re-
querentes. Todos os anos, o requeren-
te candidata-se à ajuda direta relativa à 
área que tem e às culturas que vai fazer. 
Nós verificamos se essas áreas têm es-
sas culturas e se cumprem os pressu-
postos a que se candidatam, como por 
exemplo, a questão das densidades em 
culturas permanentes ou a maturação 
de algumas culturas anuais.

Na sua ótica, que benefícios traz este 
programa para as partes interessadas, 
quer para IFAP, quer para os próprios 
agricultores?
O controlo às ajudas diretas, ou a outro 
tipo de ajudas, é sempre importante pa-
ra que não haja desvios e permite garan-
tir, ou pelo menos melhorar, a entrega 
das verbas às pessoas a quem se desti-
nam. Por vezes, verificamos que existem 
algumas candidaturas de explorações to-
talmente abandonadas e é através des-
te controlo que há um redistribuir destas 
verbas de forma mais adequada para 
quem efetivamente as merece.

Referiu que contrataram a SGS para fazer 
parte destes controlos. Aproveitava para 
perguntar quais são os principais benefí-
cios desta colaboração entre o IFAP e a 
SGS e quais são as expectativas para os 
próximos anos?
O principal benefício é conseguir con-
trolar tudo a tempo e a horas. Um dos 
problemas que temos no IFAP é que pa-
ra efetuarmos todos os pagamentos, 
temos de ter todas as ajudas controla-
das, ou seja, nós controlamos, como 
disse anteriormente, 5% dos agriculto-
res, e estes terão de estar todos con-
trolados à data dos pagamentos para 
podermos avançar com o respetivo pa-
gamento. A contratação da SGS permi-
te-nos ter tudo pronto a tempo e a horas 
para pagarmos o mais rápido possível 
aos requerentes.

O contrato com a SGS estará em vigor 
durante a campanha de 2021, e, para o 
futuro, o que esperamos da SGS é que 
continuemos a ter pelo menos a exe-
cução dentro daquilo que é exigido. Da 
nossa parte vamos tentar simplificar o 
processo, uma vez que são analisadas 
muitas ajudas o que exige um esforço 
muito grande por parte da equipa que 
efetua esses controlos. Vamos tentar in-
formatizar o mais possível todo o pro-
cesso para que seja possível efetuar os 
controlos mais rapidamente e melhor, 
sem ser necessário levar muita papela-
da para o campo.

Joaquim Alves, um dos coordenadores
operacionais do projeto, com uma vasta
experiência na realização de controlos
de campo, explica o seu trabalho
e os benefícios para os agricultores.

“O controlo às ajudas
diretas, ou a outro tipo
de ajudas, é sempre 
importante para que não 
haja desvios e permite 
garantir, ou pelo me-
nos melhorar, a entrega 
das verbas às pessoas a 
quem se destinam”
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Alimentação na próxima década

Teresa Vieira, Health & Nutrition Business Manager, SGS Portugal,
antecipa as tendências da alimentação para a próxima década
e não tem dúvidas: as questões da saúde, bem-estar, ambiente
e biodiversidade são cada vez mais determinantes nas escolhas
dos consumidores.

Saúde, bem-estar
e ambiente ditam as
escolhas do consumidor

“O grande desafio para a 
alimentação na próxima 
década será a capacidade 
de dar resposta a um con-
sumidor mais informado, 
com maior acesso à tec-
nologia, mais consciente 
e mais preocupado com 
as questões do ambiente 
e da sustentabilidade”

ENTREVISTA COM TERESA ROCHA VIEIRA
Health & Nutrition Business Manager, SGS Portugal
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São muitos os desafios para a alimenta-
ção no futuro. Quais são as grandes ten-
dências da alimentação para a próxima 
década?
Preservar a biodiversidade e responder 
às solicitações do mercado, em qualida-
de e em quantidade, serão os grandes 
desafios da alimentação na próxima dé-
cada. De acordo com as previsões da 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
seremos 8,6 mil milhões de pessoas 
em 2030, e na “Agenda 2030 de Desen-
volvimento Sustentável”, a alimentação 
será uma das mais importantes áreas 
para as quais urge encontrar soluções.
Essas soluções passam por um conjun-
to de apostas estruturantes e que este-
jam interligadas entre si. Tem de haver 
um investimento contínuo na inovação e 
sustentabilidade da fileira, bem como a 
criação de plataformas colaborativas de 
conhecimento e governança mundial, 
que permitam assegurar a conservação 
da biodiversidade e uma simbiose entre 
a oferta e a procura. É necessário redu-
zir o desperdício alimentar e valorizar os 
subprodutos provenientes do processa-
mento alimentar, através de uma apos-
ta no desenvolvimento tecnológico das 
empresas. Ou seja, há que assegurar 
uma alimentação saudável, acessível, 
sustentável e economicamente viável 
num planeta com recursos naturais que 
teimamos em malbaratar.

Os cidadãos são hoje consumidores mais 
exigentes devido à diversidade da ofer-
ta, capacidade de comparação e de es-
colha, acesso à informação...
Sim, o grande desafio para a alimenta-
ção na próxima década será a capaci-
dade de dar resposta a um consumidor 
mais informado, com maior acesso à 
tecnologia, mais consciente e mais pre-
ocupado com as questões do ambien-
te e da sustentabilidade. É por isso um 
consumidor mais exigente, que valori-
za a transparência, desde a produção e 
transformação à comunicação.

Perante essa tendência, como será o 
comportamento do consumidor nos pró-
ximos anos?
As preocupações crescentes com a saú-
de e bem-estar, bem como a redução da 
pegada de carbono, levam os consumi-
dores a procurar produtos mais susten-
táveis. Haverá seguramente um maior 
consumo de produtos biológicos, as-
sente em desenvolvimentos técnicos, 
tecnológicos e de capacitação que per-

mitam uma produção em quantidade e 
qualidade destes produtos. As compras 
online, com novos desafios de controlo 
da qualidade e segurança alimentar, irão 
também aumentar na próxima década.
Iremos verificar um maior peso do Ca-
nal Horeca com certificação slow food, 
que, em oposição ao fast food, propor-
ciona aos consumidores a valorização do 
produto, a qualidade e culto da refeição. 
Haverá também uma procura crescente 
por alternativas à carne e a sua substi-
tuição por produtos à base de vegetais, 
plantas e insetos em alguns géneros ali-
mentícios.
Manter-se-á a tendência de redução gra-
dual do teor de açúcar, sal e gordura nos 
alimentos e uma maior exigência de in-
formação/rastreabilidade do produto por 
parte do consumidor. A rotulagem terá 
de ser mais clara e objetiva, de forma a 
proporcionar uma relação de transparên-
cia e confiança com o consumidor.
Por fim, aumentará também a procura 
por produtos com embalagens mais sus-
tentáveis e amigas do ambiente.

Escolha de produtos
mais sustentáveis

Maior consumo de
produtos biológicos

Procura crescente
de alternativas à carne

Crescente exigência
de informação

Redução gradual do teor
de açúcar, sal e gordura

Aumento de compras
online 

TENDÊNCIAS ATÉ 2030
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Ou seja, as preocupações com a saúde e 
com o ambiente ditarão a tendência...
As grandes tendências da alimentação 
para a próxima década estarão, neces-
sariamente, condicionadas (ditadas) pe-
los consumidores e pelas suas escolhas. 
E, cada vez mais, essas escolhas estão 
focadas nas questões de saúde e bem-
-estar, bem como nas questões am-
bientais. A consciência do impacto no 
meio ambiente, na saúde e no bem-
-estar, tem vindo a aumentar, e, devido 
às campanhas de consciencialização, o 
consumidor já não troca, de forma cega, 
bem-estar presente por facilitismos na 
preservação do meio ambiente.
É fundamental preservarmos os recur sos 
naturais e, simultaneamente, é urgente 
proporcionarmos uma alimentação em 
quantidade e de qualidade a toda a popu-
lação mundial. Essa urgência impõe-se, 
não só por questões básicas de dignida-
de humana, mas também como forma 
de assegurarmos uma exploração equi-
librada dos recursos naturais por parte 
de todos aqueles que ainda estão afas-
tados de níveis de vida compatíveis com 
os mínimos desejáveis.

Um dos vetores estratégicos da SGS é a 
fileira agroalimentar. Quais são as várias 
frentes da SGS para dar resposta aos de-
safios da fileira?
Por questões de contexto social, polí-
tico, ambiental e económico, as ques-
tões relacionadas com a alimentação e 
a preservação do meio ambiente deixa-
ram de ser um fator indutor de custos, 
com os consequentes efeitos na com-
petitividade, para passarem a ser um 
fator crítico de sustentabilidade das em-
presas da fileira alimentar.
A SGS é uma empresa global, com 
atuação local e com competências con-
solidadas e reconhecidas pelo merca-
do em toda a fileira agroalimentar, que 
oferece um conjunto de soluções inte-

gradas que podem ajudar os atores da 
fileira a posicionar-se de forma respon-
sável e sustentável neste novo contex-
to. Nesse sentido, a SGS posiciona-se 
como o parceiro estratégico das empre-
sas da fileira, suportando a conformida-
de do produto e a sustentabilidade do 
negócio dos nossos clientes com solu-
ções de apoio técnico, formação, inspe-
ção, auditorias, análises laboratoriais e 
certificação, em Portugal ou em qual-
quer ponto do mundo.
Podemos assim, em conjunto com as 
empresas da fileira agroalimentar, assu-
mir um papel central na mudança de pa-
radigma que se impõe: transformar os 
custos decorrentes da sustentabilidade 
em fatores diferenciadores, capazes de 
criar valor.

A área laboratorial é uma forte aposta da 
SGS em Portugal. O novo edifício sede 
em Lisboa vai concentrar várias compe-
tências de análises para a fileira agroali-
mentar. Qual é a importância para o setor 
desse superlaboratório que a SGS está a 
conceber?
É verdade, o laboratório da SGS em Por-
tugal está inserido numa vasta rede 
mundial de laboratórios do Grupo SGS 
e é uma referência nacional e interna-
cional, uma vez que dá respostas às ne-
cessidades mais complexas do setor 
agroalimentar.
Foi inaugurado em outubro de 1988, 
possui certificação de acordo com a nor-
ma NP EN ISO 9001:2015 e está acredi-
tado desde 1992 segundo a norma NP 
EN ISO/IEC 17025 pelo IPAC.
Atualmente, disponibilizamos os se-
guin tes ensaios e serviços: análises mi-
crobiológicas, análises físico-químicas, 
contaminantes (metais pesados, mico-
toxinas e acrilamida) migração de conta-
minantes para alimentos (ftalatos, esta-
nho), pesticidas, PCR/ISO (Legionella), 
testes de performance, análise senso-

“A SGS é uma empresa 
global, com atuação local 
e com competências con-
solidadas e reconhecidas 
pelo mercado em toda a 
fileira agroalimentar, que 
oferece um conjunto de 
soluções integradas que 
podem ajudar os atores 
da fileira a posicionar-se 
de forma responsável e 
sustentável neste novo 
contexto”
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rial/estudos de consumidor, alergénios 
(glúten e sulfitos), validação dos tem-
pos de validade/testes de estabilidade, 
LAB 24h – gestão crise alimentar – dis-
ponibilidade para dar resposta a situa-
ções de crise (365 dias/ano, 24h/dia) e 
Labelling review.
Sempre que é possível, e sustentável, 
implementamos o método no nosso la-
boratório, como o exemplo recente da 
determinação de fipronil em ovo ou de 
glifosato em fraldas.
O facto de nos reconhecerem como par-
ceiro competente e de confiança leva a 
que, cada vez mais, os clientes nos pro-
curem para aconselhamento e desenvol-
vimento de soluções à medida, como, 
por exemplo, a conceção e desenvolvi-
mento de testes de performance.
O novo laboratório permitir-nos-á ter ain-
da maior capacidade para continuar a 
inovar e a reforçar as nossas competên-
cias, ou seja, permitir-nos-á dar respos-
ta às necessidades atuais e encontrar 
novas soluções para fazer face aos de-
safios que se avizinham.
Também aqui, queremos continuar a 
ser a referência para merecer a confian-
ça dos nossos clientes, estreitando os 
laços de parceria que nos unem, ajudan-
do-os a crescer e a crescer com eles.

Sendo a SGS uma organização com com-
petências espalhadas por todo o mundo, 
de que forma a fileira agroalimentar por-
tuguesa beneficia de todas estas compe-
tências?
A SGS disponibiliza à fileira agroalimen-
tar portuguesa todos os serviços e so-
luções existentes e tem a vantagem de 
poder executar esse trabalho e alargar 
as suas competências a todo o mundo, 
com a mesma confiança, o que, na mi-
nha opinião, é uma grande vantagem 
competitiva.

A SGS é uma parceira de longa data dos 
setores da indústria e distribuição ali-
mentar. Qual é o valor acrescentado que 
a SGS entrega a estes setores?
A SGS posiciona-se como um parceiro 
estratégico, com competências nacio-
nais e internacionais, que pode ajudar 
os seus clientes no cumprimento da le-
gislação aplicável, na validação da con-
formidade dos seus produtos/serviços 
e processos, na implementação de mé-
todos mais eficientes e sustentáveis, 
no desenho de soluções customizadas 
que os ajudem a aumentar a sua vanta-
gem competitiva.
Acresce ainda os serviços de que dis-
põe para auxiliar os clientes na redução 

de riscos, o que, por ser uma empre-
sa líder e com reconhecimento mundial, 
possibilita um maior ganho de confian-
ça por parte dos stakeholders dos nos-
sos clientes.

Quais são os fatores de sucesso das solu-
ções agroalimentares da SGS que garan-
tem a fidelização dos nossos clientes?
A SGS é uma empresa líder mundial que 
trabalha todos os dias para disponibilizar 
aos seus clientes a certeza e a confian-
ça de que precisam. É essa confiança, 
em toda a sua dimensão, que nos per-
mite ajudar os clientes continuamente 
a aumentar a qualidade, a segurança, a 
produtividade, a redução dos custos, a 
redução de riscos e a diferenciação no 
mercado. Essa relação de confiança é a 
base mais importante de fidelização dos 
nossos clientes e, na minha opinião, um 
dos pilares estruturantes das relações 
que se desejam duradouras.

ENSAIOS E SERVIÇOS NA SGS

• Análises microbiológicas

• Análises físico-químicas

• Contaminantes (metais pesados, mi-
cotoxinas e acrilamida) 

• Migração de contaminantes para Ali-
mentos (ftalatos, estanho)

• Pesticidas 

• PCR/ISO (Legionella)

• Testes de performance

• Análise sensorial / Estudos  
de consumidor

• Alergénios (glúten e sulfitos)

• Validação dos tempos de validade /
Testes de estabilidade

• LAB 24h - Gestão crise alimentar - 
disponibilidade para dar resposta a si-
tuações de crise (365 dias/ano, 
24h/dia)

• Labelling review
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Nos dias de hoje, a exportação integra a 
maioria dos objetivos das empresas e a 
procura pela criação de novos produtos 
e pelo acesso a novos mercados é pra-
ticamente inevitável. Os últimos dados 
estatísticos publicados têm mostrado 
que as empresas portuguesas estão 
progressivamente mais direcionadas 
para os mercados externos. Portugal é 
já reconhecido internacionalmente pe-
la qualidade e valorização dos produtos 
nacionais. 

Não obstante, por vezes, a ansiedade e 
a emoção tornam-se um risco, levando 
mesmo algumas organizações a subes-
timar situações que podem criar dificul-
dades no caminho da internacionalização 
das suas empresas. Entre as maiores 
preocupações dos exportadores encon-
tram-se as questões relacionadas com 
o cumprimento dos requisitos legais, fi-
nanciamento, idoneidade de fornecedo-
res, recursos necessários, formas de 
pagamento, logística, prospeção de mer-
cado e, cada vez mais, com o produto. 

Sendo que tudo isto terá de ser solucio-
nado no menor tempo possível.

Devido ao seu posicionamento no mer-
cado, conhecimento técnico altamente 
especializado, rede internacional, marca 
de confiança internacional, soluções cha-
ve na mão e interlocutor único, a SGS é o 
parceiro de confiança para apoiar na ges-
tão do risco na internacionalização. 

No comércio internacional, ganha cada 
vez mais importância a Avaliação de Con-
formidade do Produto (PCA) da SGS. Es-
ta é uma solução projetada para garantir 
que produtos específicos atendem aos 
requisitos dos regulamentos técnicos e 
padrões estabelecidos por uma autorida-
de reguladora no país importador.

A mercadoria, antes do embarque, terá 
a avaliação da conformidade dos produ-
tos de acordo com os requisitos das nor-
mas aplicáveis e regulamentos técnicos 
do país de importação. Se cumprirem 
os requisitos é emitido um Certificado 

de Conformidade (CoC), que é obrigató-
rio para o desalfandegamento aduaneiro 
no país de destino.

Esta avaliação é feita por especialistas 
de produtos da SGS com experiência re-
conhecida nas atividades de verificação, 
ensaios técnicos e testes laboratoriais, 
inspeção física e auditorias de fábrica.

Contratos
Governamentais

“Entre as maiores preo-
cupações dos exporta-
dores encontram-se as 
questões relacionadas 
com o cumprimento dos 
requisitos legais, finan-
ciamento, idoneidade de 
fornecedores, recursos 
necessários, formas de 
pagamento, logística, 
prospeção de mercado 
e, cada vez mais, com o 
produto”
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Uma avaliação de conformidade do pro-
duto evita a importação de produtos 
que não cumpram as normas de segu-
rança, estejam abaixo do padrão exigido 
(ou falsificados) e apoia as autoridades 
governamentais do país de importação 
a implementar legislações obrigatórias 
para a proteção da saúde e segurança 
dos consumidores e do meio ambien-
te. Adicionalmente, facilita o comércio 
e protege os interesses dos comercian-
tes. Os importadores beneficiam de um 
processo de agilização aduaneira por-
que as atividades de verificação foram 
concluídas antes do embarque e os ex-
portadores não correm o risco de ter as 
suas mercadorias rejeitadas no país de 
destino por não estarem em conformi-
dade com os requisitos.

OS PRINCIPAIS SERVIÇOS NESTA ÁREA PODEM SER DIVIDIDOS 
EM QUATRO CATEGORIAS:

INSPEÇÃO DE MERCADORIAS PARA EXPORTAÇÃO 

A ampla gama de serviços inclui a verificação do estado e peso das mercadorias 
transacionadas.

TESTES

A rede global de laboratórios permite reduzir riscos, reduzir o tempo de comer-
cialização e atestar a qualidade, segurança e desempenho dos seus produtos 
em relação a padrões relevantes de saúde, segurança e regulamentação de di-
versos países.

CERTIFICAÇÃO

Validamos que os produtos, processos, sistemas ou serviços estão em confor-
midade com os padrões e legislação nacional, internacional ou definidos pelo 
cliente, através de certificação.

VERIFICAÇÃO 

Garantimos que os serviços ou produtos, desde as matérias-primas até ao pro-
duto final, estão em conformidade com os padrões globais e regulamentação 
dos países de importação.

CATARINA PARALTA
Connectivity & Products Business Manager, 

Government Services, SGS Portugal
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Customer
Experience

Numa época de concorrência feroz no 
mercado, só há um lado pelo qual as 
empresas devem tomar partido: o la-
do do cliente. Sam Walton disse um dia 
que “apenas existe um patrão: o clien-
te. E ele pode despedir qualquer pes-
soa numa empresa, desde o gerente ao 
funcionário, bastando-lhe apenas gastar 
o seu dinheiro noutro lado”. Palavras sá-
bias, e que ilustram a importância das 
empresas adotarem uma postura cen-
trada no cliente, proporcionando-lhe a 
melhor experiência possível.

No entanto, a verdade é que a maioria 
das empresas ainda atua numa mecâni-
ca “inside-out” (desenvolvem produtos 
e serviços internamente, divulgam-nos 
e aguardam que os clientes os com-
prem). Numa postura centrada no clien-
te, ocorre o contrário: procede-se a uma 
escuta ativa dos consumidores (Voice of 
the Customer) e, com base nos inputs 
obtidos, cria-se a oferta. Esta perspeti-
va “outside-in” permite repensar o ne-
gócio com um foco total nos clientes, 
sendo que o resultado colocará a oferta 
e a procura em sintonia. Deste modo, 
perceber como o cliente experiencia o 
nosso produto, os nossos serviços ou 
mesmo a nossa marca, é o primeiro 
passo a estabelecer em qualquer em-

presa que almeja o sucesso. Para tal, a 
SGS disponibiliza um conjunto de ser-
viços na área de Customer Experience: 
auditorias de cliente mistério, estudos 
de satisfação de clientes, gestão de re-
clamações, entrevistas qualitativas, net 
promoter score, bem como outros tipos 
de estudos, desenvolvidos à medida 
(comummente designados por estudos 
Ad Hoc). Estes serviços permitem às 
empresas reconstruir jornadas do clien-
te mais precisas, de forma a perceber 
os moments of truth e os pain points 
que os consumidores sentem ao intera-
gir com as empresas.

Num segundo momento, é necessá-
rio traduzir a informação recolhida em 
melhorias efetivas para a organização. 
Compreender a experiência do cliente 
gera insights importantes que permi-
tem transformar serviços e processos 
internos. A SGS tem mais de 20 anos 
de interação com empresas, mostrando 
a estas onde estão os problemas que li-
mitam uma maior fidelização dos clien-
tes. Um exemplo prático pode ser dado 
com a metodologia Mystery Shopping: 
quando um shopper descreve a sua ex-
periência numa visita a uma loja de re-
talho, ele está a fornecer as bases para 
melhorar todo um serviço. Vejamos al-

A experiência do cliente é o resultado
de todas as interações que um cliente
tem com um fornecedor de produtos
e/ou serviços, ao longo do tempo
e em diferentes touchpoints.

“A SGS disponibiliza um 
conjunto de serviços na 
área de Customer
Experience: auditorias de 
cliente mistério, estudos 
de satisfação de clientes, 
gestão de reclamações, 
entrevistas qualitativas, 
net promoter score, bem 
como outros tipo de estu-
dos, desenvolvidos
à medida”
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guns exemplos: identifica onde está a 
falhar o atendimento; fornece ideias so-
bre quais as hard e soft skills que os co-
laboradores necessitam em termos de 
formação; fornece KPI’s em termos de 
rapidez de atendimento, facilidade de 
procedimentos e performance; indica 
quais as ações em loja que não estão de 
acordo com os standards definidos pe-
la organização; alerta para situações de 
conformidade; revela falhas na oferta de 
produtos e serviços valorizados pelos 
clientes; expõe situações menos positi-
vas de higiene e estado de conservação 
de estruturas.

Todos estes aspetos são relevantes pa-
ra transformar, não só o serviço ofereci-
do, como também tudo o que o suporta: 
desde as infraestruturas, a organização 
do espaço, a capacitação dos recursos 
humanos ou as decisões de gestão. É 
possível repensar as ações de forma-
ção e os seus conteúdos, reorganizar o 
espaço de atendimento, simplificar pro-
cessos (por exemplo: pagamento, enco-
mendas), alocar força de trabalho para 
onde é mais precisa, reformular códigos 
de conduta dos RH, estabelecer estraté-

gias de gestão Customer Centric, entre 
outras ações. Tudo com base na auscul-
tação da experiência do cliente.

Esta escuta ativa do cliente não se com-
padece com ações pontuais ou dispersas: 
deve ser um hábito frequente e prolonga-
do no tempo. As preferências dos clien-
tes são voláteis e o descurar de um nível 
de excelência é um convite à perda dos 
mesmos para a concorrência.

No final dos anos 90, Joseph Pine e 
James Gilmore usaram, pela primei-
ra vez, o termo Experience Economy* 
como uma espécie de evolução natural 
da economia. Num primeiro momento 
a sociedade transacionava commodi-
ties, com a Revolução Industrial passou 
a transacionar bens e produtos, com o 
desenvolvimento do setor terciário pas-
sou a transacionar serviços e, atualmen-
te, as experiências são a nova proposta 
de valor.

Avaliar a perceção do cliente permite 
que as empresas se reinventem e ofe-
reçam melhores experiências, iniciando 
assim todo um novo ciclo.

* Pine II, B. J. & Gilmore, J.H. “Welcome To the Experience Economy”. Harvard Business Review,
 July-August, 1998.
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A caminho do terceiro ano de aplicação 
direta do Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (RGPD) a todas as 
organizações, públicas ou privadas, o 
RGPD continua a contribuir para uma 
mudança de paradigma em matéria de 
proteção de dados pessoais, segurança 
da informação e cibersegurança.

Ao longo da última década, o uso das 
tecnologias de informação e comuni-
cação invadiram e tomaram conta dos 
nossos dias – sempre ligados, sempre 
em rede – quer enquanto organizações, 
quer enquanto cidadãos. De tal forma, 
que os riscos a que estamos expostos 
aumentaram exponencialmente. Nos úl-
timos anos, temos assistido a um con-
junto de ataques informáticos que têm 
paralisado todo o tipo de organizações, 

provocando graves danos operacionais, 
reputacionais e financeiros originando 
um conjunto de “Data Breaches” que 
colocam em causa a confidencialidade 
e a integridade dos nossos dados.

Tudo isto não é mero acaso, porque efeti-
vamente “os dados são o novo petróleo” 
e a corrida aos dados é feroz. E, assim, 
quando olhamos para os nossos dados 
pessoais, as preocupações mantêm-se. 
Que informações é que as organizações 
têm sobre nós? Sobre os nossos hábitos 
e mesmo sobre os nossos familiares? 
Que uso dão a essas informações? Co-
mo protegem os nossos dados?

No âmbito das diversas iniciativas de fo-
mento de uma Europa Digital (mais re-
centemente “A moldar o futuro digital 

da Europa”, que fixa os objetivos da Co-
missão Europeia para os próximos cin-
co anos), as publicações da Diretiva NIS 
e do RGPD dão sinais que a União Euro-
peia quer que os Estados Membros se 

“O RGPD é o exemplo 
perfeito da forma como 
a União Europeia, com 
base numa abordagem 
assente nos direitos fun-
damentais, capacita os 
seus cidadãos e propor-
ciona às empresas opor-
tunidades para tirarem o 
melhor partido da revolu-
ção digital”

Novos desafios e oportunidades
na proteção de dados pessoais
e na segurança da informação
SÉRGIO FERREIRA
Digital & Innovation, Digital Trust Services
Coordinator, SGS Portugal
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adaptem e prepararem para esta nova 
realidade. Com o foco numa “economia 
justa e competitiva”, numa “sociedade 
aberta, democrática e sustentável”, a Co-
missão Europeia destaca como objetivo 
fundamental “uma tecnologia ao serviço 
das pessoas”. Em Portugal, a publicação 
do Regime Jurídico do Ciberespaço e da 
Lei Nacional de Proteção de Dados Pes-
soais, confirmam que as organizações 
não podem continuar indiferentes a esta 
realidade, devendo acompanhar de per-
to o seu nível de maturidade face a es-
tes requisitos legais e regulamentares.

Assente em novas regras para o trata-
mento de dados pessoais, o RGPD ape-
la a que áreas tão distintas, e por vezes 
distantes no dia a dia organizacional, co-
mo a legal, a operacional e os sistemas 
de informação, possam trabalhar em 
conjunto para garantir o cumprimento 
dos seus requisitos.

Věra Jourová, vice-presidente dos Valo-
res e Transparência da Comissão Euro-
peia, declarou que “o regime europeu 
de proteção de dados tornou-se uma 
bússola para nos orientar ao longo da 
transição digital centrada no ser huma-
no e é um pilar importante com base no 
qual estamos a desenvolver outras po-
líticas, como a estratégia para os dados 
ou a abordagem em relação à inteligên-
cia artificial. O RGPD é o exemplo per-
feito da forma como a União Europeia, 
com base numa abordagem assente 
nos direitos fundamentais, capacita os 

seus cidadãos e proporciona às empre-
sas oportunidades para tirarem o me-
lhor partido da revolução digital. Mas 
temos de continuar a trabalhar para ex-
plorar plenamente as potencialidades 
do RGPD”.

Apesar de ser um cliché, a expressão “o 
mundo está a mudar”, nunca foi tão fac-
tual como no momento em que esta-
mos a viver agora. As relações laborais 
à distância, a crescente necessidade de 
segurar a informação das organizações e 
o boom do comércio eletrónico tornam 
o RGPD uma ferramenta básica para mi-
tigar os riscos inerentes a estes novos 
fenómenos sociais e económicos.

De facto, temos todos de continuar a 
trabalhar para que as nossas organiza-
ções cumpram com estes requisitos, 
não apenas no momento da implemen-
tação, mas ao longo do tempo. O RGPD 
enfatiza a necessidade de acompanha-
mento permanente, numa perspetiva 
de melhoria contínua do sistema de pro-
teção de dados da organização, e nes-
ta matéria a auditoria é uma ferramenta 
de excelência para lhe dar o feedback 
que precisa.

Poderá haver uma falsa perceção que 
as obrigações do RGPD estão “ador-
mecidas” e que no atual momento es-
ta questão é uma prioridade secundária. 
Não! Esta nova realidade veio para ficar, 
o RGPD, a segurança da informação e 
a cibersegurança são uma questão de 

competitividade, de integridade e de res-
ponsabilidade social das organizações.

Tal como um sistema de gestão, o RGPD 
deve ser auditado periodicamente para 
verificar a conformidade e a adequação 
face às constantes transformações que 
as organizações vão tendo no dia a dia.

“Tal como um sistema
de gestão, o RGPD deve 
ser auditado periodica-
mente para verificar
a conformidade e a ade-
quação face às cons-
tantes transformações 
que as organizações vão 
tendo no dia a dia”
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Face à pandemia de COVID-19, são muitas as empresas que reduziram significati-
vamente a sua atividade ou que, preventivamente, desligaram os sistemas de arre-
fecimento e de abastecimento de águas das suas instalações. Esta diminuição do 
consumo de água nos edifícios pode implicar um aumento do risco microbiológi-
co nas canalizações e equipamentos associados, tais como, piscinas, torneiras ou 
chuveiros, entre outros, bem como nos sistemas AVAC e torres de arrefecimento, 
devido à paragem, ou não funcionamento contínuo, das instalações ou até dos pro-
cessos produtivos. É importante que a crise desencadeada pelo novo coronavírus, 
não signifique um menor cuidado com as medidas de prevenção e controlo face a 
outras ameaças latentes, tais como a bactéria da Legionella, o que nos tornaria ain-
da mais vulneráveis num momento já tão delicado.

Pandemia
de COVID-19
pode levar
a um aumento
do risco
de Legionella

A INFEÇÃO POR LEGIONELLA PODE CAUSAR

• Doença dos Legionários ou “legionelose pneumónica”:
 Taxa de letalidade elevada (5 a 30% dos casos) e pode apresentar sintomas 

semelhantes a outras formas de pneumonia. Os sintomas começam normal-
mente 2 a 14 dias após a exposição da bactéria.

• Febre de Pontiac ou “legionelose não pneumónica”:
 Trata-se de uma doença benigna e não desenvolve pneumonia. Período de in-

cubação 5 horas a 3 dias.

MARTA SANTOS
Industries & Environment, Technical
Responsible, SGS Portugal 
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A Legionella é transmitida por via aé-
rea e através de inalação de aerossóis 
com elevadas concentrações de estir-
pes virulentas da bactéria. As gotas e 
partículas de aerossóis com menores 
dimensões são as mais perigosas, uma 
vez que, devido ao seu tamanho redu-
zido, podem penetrar profundamente 
no aparelho respiratório e, desta for-
ma, conduzir a bactéria até aos alvéo-
los pulmonares, onde é fagocitada pelos 
macrófagos (glóbulos brancos dos teci-
dos). No interior dos macrófagos, a Le-
gionella sintetiza proteínas que vão inibir 
a ação dos mesmos, debilitando o sis-
tema imunitário dos recetores, passan-
do a utilizar a maquinaria enzimática das 
células em seu benefício. São conheci-
das mais de 40 espécies de Legionella 
de vários serogrupos, sendo a Legionel-
la Pneumophila Serogrupo 1, reconheci-
da como a estirpe mais perigosa para os 
seres humanos.

As bactérias do género Legionella en-
contram-se não só em ambientes aquá-
ticos naturais como rios ou lagos, mas 
também em sistemas artificiais em to-
das as tipologias e dimensões de edifí-
cios, tais como redes de abastecimento 
e distribuição de água que envolvam 
pulverização, como chuveiros das redes 
prediais de água quente, ou em siste-
mas de arrefecimento e de ar condicio-
nado existentes nos edifícios. Como 
condições propícias para o seu cresci-
mento e desenvolvimento distinguem-
-se as principais caraterísticas do meio 
ambiente: temperatura da água entre 
20 e 40ºC, pH entre 5 e 8 e humidade 
superior a 60%.

De acordo com o Artigo 6.º da Lei n.º 52/ 
2018, de 20 de agosto de 2018, a pre-
venção e o controlo da bactéria Legio-
nella deve ser assegurada por um plano 
de controlo e prevenção com uma com-

pleta análise de riscos de acordo com 
diversos fatores: tipologia, dimensão e 
antiguidade dos equipamentos, redes 
e sistemas; disposição física e integra-
ção com o meio circundante; natureza 
da atividade desenvolvida e grau de uti-
lização dos espaços; e, por fim, regime 

“É importante que
a crise desencadeada 
pelo novo coronavírus, 
não signifique um menor 
cuidado com as medidas 
de prevenção e controlo 
face a outras ameaças 
latentes, tais como a bac-
téria da Legionella, o que 
nos tornaria ainda mais 
vulneráveis num momen-
to já tão delicado”

MÓNICA ANTUNES
Health & Nutrition, Product Manager,
SGS Multilab, Portugal
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de funcionamento dos equipamentos, 
designadamente, contínuo, sazonal ou 
esporádico.

A SGS Portugal realiza trabalhos neste 
âmbito com o objetivo de prevenir po-
tenciais riscos associados a esta bacté-
ria, tanto a montante, como a jusante, 
como, por exemplo, a Avaliação de Ris-
cos de Legionella que visa prevenir o 
aparecimento desta bactéria.

Um plano de prevenção e controlo da Le-
gionella eficaz deverá contemplar um re-
gisto completo e atualizado de todos os 
equipamentos, redes ou sistemas pre-
sentes no edifício, bem como o registo 

de todas as atividades e ocorrências pa-
ra que haja um total conhecimento des-
sas infraestruturas, assim como do seu 
funcionamento habitual. Regularmente, 
essas infraestruturas devem ainda ser 
sujeitas a um programa de manutenção 
e verificação de sinais de corrosão e con-
taminação, bem como a um programa 
de revisão, limpeza e desinfeção, para 
assegurar o seu correto funcionamento.

Esse plano deve ainda contemplar uma 
análise eficiente de risco com uma ava-
liação detalhada das redes e sistemas 
de água e respetiva identificação das 
suas fragilidades, sendo este o ponto 
de partida para elaborar um plano de 

prevenção e controlo eficaz da Legio-
nella. Esta avaliação de risco, para além 
de cumprir as obrigações legais em vi-
gor, assegura não só a saúde de todos 
os utilizadores dos edifícios, mas tam-
bém da comunidade em geral.

Neste sentido, é fundamental assegu-
rar que os níveis de Legionella nos edi-
fícios cumprem os requisitos legais e 
que as entidades sejam responsáveis e 
mantenham os seus planos de atuação 
e prevenção devidamente atualizados e 
operacionais, mesmo neste período de 
menor atividade, através de uma corre-
ta verificação e manutenção dos equi-
pamentos.

“As bactérias do género 
Legionella encontram-
-se não só em ambien-
tes aquáticos naturais 
como rios ou lagos, mas 
também em sistemas 
artificiais em todas as 
tipologias e dimensões 
de edifícios, tais como 
redes de abastecimento 
e distribuição de água 
que envolvam pulveriza-
ção, como chuveiros das 
redes prediais de água 
quente, ou em sistemas 
de arrefecimento e de ar 
condicionado existentes 
nos edifícios”

A AVALIAÇÃO DE RISCOS DE LEGIONELLA DIVIDE-SE EM 3 FASES 

FASE 1

Inventário do risco das instalações
Estudo das instalações e processos de trabalho dos diferentes sites com 
o objetivo de identificar os locais de maior probabilidade de contaminação, 
segundo os fatores que favorecem a multiplicação da Legionella. 

FASE 2

Avaliação de risco
Na avaliação de risco hierarquizam-se todos os locais identificados na fase 
anterior. Os diversos fatores que influenciam o crescimento e desenvolvimento 
da bactéria são classificados em riscos estruturais, de manutenção e de 
operação, estudando, a título de exemplo, os seguintes parâmetros:

• Índices Estruturais – avaliar os requisitos estruturais, tal como, o depósito de 
acumulação dos depósitos de água, a sua localização, os materiais, tipo de pul-
verização e tamanho das gotas;

• Índices de Manutenção – verificar o estado higiénico e de manutenção da ins-
talação;

• Índices Operacionais – modo de operação da instalação, que se foca na tem-
peratura a que a água se encontra e na frequência de funcionamento.

Resumidamente, nesta fase tem-se em conta a análise das práticas de trabalho, 
procedimentos e processos, documentação e registos existentes, como por 
exemplo, boletins de ensaio, planos de manutenção, bem como todas as ações 
e políticas de segurança implementadas. Esta fase termina com a apresentação 
dos resultados ao cliente. Nesta fase é apresentada, de acordo com uma escala, 
o risco de cada um dos locais potenciais onde foi identificada a possibilidade de 
existir risco.

FASE 3

Relatório com a avaliação / análise realizada
No relatório são apresentadas as avaliações de risco, de acordo com os itens 
mencionados na fase anterior, em que também serão apresentadas medidas 
corretivas/preventivas que visam diminuir o risco existente e identificado.
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Importância da 
certificação de 
máscaras para 
uso social
ADRIANA MOURA
Connectivity & Products Product Manager,
SGS Portugal

Devido à pandemia de COVID-19, no 
quadro geral das orientações em ter-
mos de prevenção do risco de exposi-
ção, e como medida complementar para 
limitar a transmissão do vírus, a utiliza-
ção social de máscaras na comunidade 
assumiu uma nova posição, passando, 
em alguns casos, a ser obrigatória. Face 
a esta obrigatoriedade, e de forma a per-
mitir um maior grau de confiança, não 
só aos consumidores, como também às 
entidades reguladoras e industriais, as 
máscaras para uso social têm agora no-
vas regras e devem ser testadas em la-
boratórios acreditados e certificados por 
um Organismo de Certificação.

É do interesse público que existam 
mecanismos claros de avaliação da 
conformidade, que permitam aos con-
sumidores ter acesso a informação es-
sencial sobre o produto em questão no 
momento de aquisição, bem como rela-
tivamente à sua correta utilização. Nesse 
sentido, o Comité Europeu de Normali-
zação (CEN) desenvolveu um novo acor-
do no âmbito das máscaras para uso 
social, o CWA 17553:2020 – Commu-
nity face coverings – Guide to minimum 
requirements, methods of testing and 
use, em que constam os requisitos mí-
nimos, métodos de ensaio e formas de 
utilização de máscaras para uso social, 

estando assim estabelecidas, a nível co-
munitário, as condições para o fabrico, 
design e características de desempenho 
das máscaras.

Complementarmente, o Instituto Por-
tuguês da Qualidade (IPQ) publicou o 
Documento Normativo Português Es-
pecificação Técnica DNP TS 4575:2020 
Máscaras para uso social – Requisitos 
para a certificação, onde vêm estabe-
lecidos os requisitos para a certifica-
ção acreditada de máscaras para uso 
social e o respetivo esquema de certifi-
cação. Este documento serve de apoio 
aos fabricantes de máscaras para uso 
social que queiram certificar o seu pro-
duto com base nos requisitos do CWA 
17553:2020.

Para garantir que a produção nacional 
seja reconhecida, quer nos mercados 
nacionais quer nos mercados de expor-
tação, tornou-se relevante definir um es-
quema de certificação para as máscaras 
para uso social, reutilizáveis ou descar-
táveis. Através de uma equipa de ava-
liadores competentes, a SGS realiza a 
certificação de máscaras para uso so-
cial, reutilizáveis e descartáveis, tendo 
por base os requisitos estabelecidos no 
CWA 17553:2020, complementados pe-
lo Documento Normativo Português Es-

pecificação Técnica DNP TS 4575:2020 
Máscaras para uso social – Requisitos 
para a certificação e respetiva legislação 
aplicável. Para além disso, desde o iní-
cio de 2021, a SGS, enquanto Organis-
mo de Certificação, estende o âmbito 
da sua acreditação para a cerificação de 
produtos no âmbito C04.07 – Máscaras 
para uso social.

A certificação das máscaras para uso 
social por parte da SGS fornece a con-
fiança e o valor suficiente para que os 
produtores nacionais possam comer-
cializar eficazmente os seus produtos, 
criando valor acrescentado e susten-
tabilidade do negócio, dando uma res-
posta de excelência e independente à 
indústria portuguesa, onde as máscaras 
para uso social já representam 8% das 
exportações na indústria têxtil.

“A SGS, desde o início 
de 2021, enquanto Or-
ganismo de Certificação, 
estende o âmbito da sua 
acreditação para a certi-
ficação de produtos no 
âmbito C04.07 – Másca-
ras para uso social.”
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NEXT NORMAL SOLUTIONS

A SGS desenvolveu um conjunto de no-
vos serviços para ajudar negócios e or-
ganizações a recuperar dos efeitos da 
pandemia de COVID-19 e a enfrentar a 
nova normalidade na era pós-pandemia. 
As novas soluções da SGS Portugal es-
tão disponíveis em diversas áreas: am-
biente e segurança; certificação; saúde 
e indústria agroalimentar.

De acordo com as palavras de Frankie 
Ng, CEO do Grupo SGS, “as organiza-
ções de todas as tipologias de setores 
enfrentam uma enorme variedade de 
desafios, procurando iniciar novos ne-
gócios e fazer avanços em direção a um 
futuro produtivo e rentável. As nossas 
soluções personalizadas vão ajudar as 
organizações a minimizar os riscos e a 
garantir processos seguros para prote-
ger os seus funcionários, tranquilizar os 
clientes, satisfazer as partes interessa-
das e aumentar a confiança em todo o 
setor”.

Novos serviços da SGS
ajudam negócios
e organizações a recuperar
da pandemia

AMBIENTE E SEGURANÇA

Disinfection Monitored – Cleaning Checked

Este serviço garante às organizações, através da atribuição de uma marca de 
performance, as condições de segurança sanitária necessárias para que funcio-
nários, parceiros e clientes regressem ao normal funcionamento das suas ati-
vidades.

Este serviço rege-se por cinco critérios, identificados com fundamentais e trans-
versais à grande maioria das empresas:

• Segurança dos trabalhadores e eficácia da limpeza;

• Limpeza, desinfeção e stock de produtos;

• Inspeção de infraestruturas;

• Funcionamento da organização;

• Controlo dos locais de trabalho.

In Partnership with SGS

Baseado numa inspeção às instalações do cliente, bem como na validação da 
análise documental existente, garante o cumprimento dos requisitos sanitários 
e de segurança definidos pelas entidades oficiais de saúde, nacionais e interna-
cionais, no combate à propagação da COVID-19.

Trata-se de um serviço aplicável a múltiplos setores de atividade – grupos hote-
leiros, empresas de limpeza, empresas de manutenção de sistemas mecânicos, 
empresas de gestão de edifícios – com validação dos processos centralizados 
ao nível dos grupos organizacionais.

Esta solução permite ainda ao cliente a criação de um Selo Voluntário com utili-
zação do logótipo da SGS enquanto parceiro.

Safe Return

Este serviço é baseado numa inspeção mais rápida e ágil, com recurso à inspe-
ção remota às instalações do cliente. Sempre que se verifique que os critérios 
mínimos de segurança estão garantidos e a ser devidamente cumpridos, a SGS 
emite uma declaração de cumprimento de boas práticas como prova do empe-
nho e dedicação da organização.
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CERTIFICAÇÃO

Business Restart Assessment – Avaliação para a retoma dos negócios

Esta avaliação é baseada em controlos de sistemas de gestão e visa assegurar que 
uma organização está a seguir as diretrizes recomendadas, bem como verificar que 
introduziu os processos e os implementou efetivamente em todo o negócio, seguin-
do as recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Esta avaliação analisa o compromisso de gestão, envolvimento e implementação; 
os controlos físicos; a higiene, EPI e proteção do trabalhador; distanciamento social 
e relato de doenças; políticas de limpeza e saneamento.

Certificação de serviço – Boas práticas na gestão de riscos biológicos

Desenvolvido em exclusivo para empresas localizadas na Região Autónoma da 
Madeira, esta certificação de serviço baseia-se numa especificação técnica que 
considera e analisa critérios gerais e específicos, direcionados a cada uma das 
atividades, divididos pelos seguintes módulos: gestão e planeamento; segurança 
e saúde; controlo dos locais de trabalho; limpeza e desinfeção; manutenção das 
infraestruturas; monitorização e testes.

Módulo de continuidade de negócios no setor transformador

Criado especificamente para o setor transformador, este módulo pode ser uti-
lizado pelas organizações para confirmar que as suas instalações (fábricas) são 
capazes de dar resposta aos desafios atuais, enquanto protegem as pessoas e 
a qualidade dos produtos.

Esta avaliação analisa as medidas adotadas para aumentar a produção que não 
comprometem a qualidade ou os direitos dos trabalhadores; controlos regulares 
e formais do trabalho subcontratado; processos de segurança e armazenamen-
to em vigor; e a garantia de stock a clientes sempre que oportuno.

“As organizações de 
todas as tipologias de 
setores enfrentam uma 
enorme variedade de de-
safios, procurando iniciar 
novos negócios e fazer 
avanços em direção
a um futuro produtivo
e rentável”
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SAÚDE E INDÚSTRIA ALIMENTAR

Soluções para a indústria agroalimentar

Com os desafios e necessidades exclusivas das empresas do setor alimentar, 
onde se incluem restaurantes, empresas de catering, retalho e indústria e pro-
dução de alimentos, a SGS desenvolveu uma ampla gama de soluções para aju-
dar a indústria a enfrentar com sucesso esta crise sem precedentes.

Estes serviços são suportados pela ampla rede nacional e internacional de audi-
tores e inspetores técnicos da SGS Portugal:

• Realização de testes SARS-CoV-2 em humanos (serviço FIGHT COVID)

• SGS Multilab (principais valências):

 ∙Controlo analítico de alimentos;

 ∙Monitorização de superfícies;

 ∙Equipamentos e manipuladores;

 ∙Monitorização de ar;

 ∙Monitorização da produção agrícola;

 ∙Monitorização da qualidade da água;

 ∙Verificação e validação de desinfetantes e processos de desinfeção.

• Lab SGS 24H por dia/365 dias por ano para a gestão de situações de crise 
alimentar;

• Programa Hygiene Monitored – Programa de auditoria global, independente, 
e baseado em checklists destinado a todas as instalações da indústria agroali-
mentar, incluindo cozinhas, restaurantes, supermercados, etc. Em 2020, este 
programa foi reforçado com a inclusão de uma adenda dedicada à COVID-19. 
Algumas das áreas abrangidas pela marca de performance Hygiene Monitored:

 ∙Armazenamento de mercadorias recebidas;

 ∙Higiene pessoal;

 ∙Preparação e transformação;

 ∙Plano de limpeza e HACCP;

 ∙Distanciamento social e notificação de doenças;

 ∙Prevenção adicional dos riscos de contaminação cruzada.

• HACCP para a restauração;

• Tecnologia remota: Inspeções com relatórios online emitidos na hora;

• Formação especializada na área alimentar realizada pela SGS Academy.

“As novas soluções
da SGS Portugal estão 
disponíveis em diversas 
áreas: ambiente e segu-
rança; certificação;
saúde e indústria
agroalimentar”
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Insetos - A análise genética
dos alimentos do futuro

Revolução
nos hábitos
alimentares

A solução para uma crise alimentar imi-
nente passa pelo consumo, direto ou 
indireto, de insetos. Os insetos são con-
siderados pelos nutricionistas como a 
comida do futuro, por serem uma exce-
lente fonte de proteínas com diversos 
benefícios, tanto para a saúde humana 
como para o meio ambiente. Para além 
de proteína, os insetos são ricos em áci-
dos gordos, vitaminas, fibras e micronu-
trientes de alta qualidade. A produção 
de insetos tem uma pegada ambiental 
muito reduzida, uma vez que produz me-
nos gases e necessita de menos água e 
menos espaço do que a pecuária con-
vencional. Além disso, os resíduos or-
gânicos podem ser usados para a sua 
alimentação.

É de salientar que, apesar da sua aparên-
cia, os insetos comestíveis são saboro-

sos, muito semelhantes aos alimentos 
que costumamos comer. Então porquê 
esperar para provar?

Mais de dois mil milhões de pessoas 
em todo o mundo incluem insetos na 
sua alimentação como parte da sua die-
ta normal. No entanto, apenas algumas 
espécies de insetos têm autorização 
para serem criados e fazerem parte da 
alimentação para humanos e animais. 
Assim, identificar as espécies de inse-
tos presentes em amostras de alimen-
tos e rações é de extrema importância 
e uma preocupação crescente.

Sempre com o objetivo de inovar e pro-
curar responder às necessidades do 
mercado, a SGS Molecular desenvolveu 
e validou um novo método de sequen-
ciação de nova geração (Next Genera-

tion Sequencing – NGS) que se baseia 
na análise de ADN para identificação de 
insetos.

Esta solução interna para identificação de 
insetos já está disponível para o mercado 
sob a forma de teste nas nossas instala-
ções e estará disponível em breve na ver-
são kit, aumentando desta forma a oferta 
da marca “All Species ID”. Estes kits fo-
ram desenvolvidos para a plataforma Ion 
Torrent™ (Thermo Fisher Scientific).

A SGS é pioneira na introdução do NGS 
no setor alimentar para análise de au-
tenticidade/fraude. Atualmente, forne-
cemos a solução NGS, sob a forma de 
serviços nos nossos laboratórios es-
palhados pelo mundo e através dos 
nossos kits “All Species ID” para conse-
guimos identificar a composição de pro-
dutos alimentares, independentemente 
do produto ser à base de carne, peixe, 
marisco ou plantas.

A SGS Molecular disponibiliza uma am-
pla gama de soluções baseadas em 
ADN para cada propósito e necessidade. 
Uma das suas maiores competências é 
a capacidade de desenvolver e oferecer 
novas soluções para o mercado adap-
tando-se às necessidades do mesmo e 
mantendo um olhar atento no futuro.

CRISTINA BARBOSA
Health & Nutrition, R&D Coordinator,
SGS Molecular, Portugal
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Projeto FIGHT COVID é uma parceria entre
a SGS Portugal e a FCUL

A SGS Portugal e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), par-
ceiros institucionais desde 2015, aliaram esforços e competências técnicas para 
desenvolver o projeto FIGHT COVID, um serviço que consiste na alocação e dispo-
nibilização de unidades de resposta rápida – Unidades Laboratoriais Móveis – para a 
realização de testes à COVID-19 a particulares, empresas e outras entidades. Esta 
parceria agrega o conhecimento e a ampla capacidade operacional da SGS Portugal, 
nomeadamente, com o apoio técnico e de gestão das unidades móveis, à capaci-
dade analítica da FCUL.

O QUE É A COVID-19?

COVID-19 é o nome, atribuído pela Organização Mundial de Saúde (OMS), à doen-
ça provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Os coronavírus são um grupo de 
vírus que podem causar uma infeção grave. Normalmente, estas infeções estão as-
sociadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou 
evoluir para uma doença respiratória mais grave, como, por exemplo, uma pneumo-
nia. Este vírus foi identificado, pela primeira vez, em humanos no final de 2019, na 
cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido, rapidamente, confirma-
dos casos em outros países.

Testes à COVID-19 com 
garantia de fiabilidade e 
rapidez de resposta

QUAIS SÃO OS SINAIS E SINTOMAS DE COVID-19?

Os sintomas mais frequentes associados à infeção da COVID-19 são:

• Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível;

• Tosse, ou agravamento do padrão habitual, ou associada a dores de cabeça 
ou dores generalizadas do corpo;

• Dificuldade respiratória/dispneia, sem outra causa atribuível;

• Perda total ou parcial do olfato (anosmia), enfraquecimento do paladar (ageu-
sia) ou perturbação ou diminuição do paladar (disgeusia) de início súbito.

Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência respira-
tória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte.

“O projeto FIGHT COVID, 
um serviço que consiste 
na alocação e disponibi-
lização de unidades de 
resposta rápida – Unida-
des Laboratoriais Móveis 
– para a realização de 
testes à COVID-19
a particulares, empresas 
e outras entidades”
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PROJETO FIGHT COVID

A SGS Portugal estabeleceu uma parce-
ria com a FCUL para desenvolver o pro-
jeto FIGHT COVID, serviço direcionado 
para o combate à COVID-19 através da 
implementação de unidades laboratoriais 
móveis de rastreio à COVID-19. O serviço 
disponibiliza a realização de testes a par-
ticulares, empresas e outras entidades, 
nas melhores condições de segurança 
epidemiológica e clínicas, garantindo cre-
dibilidade, conhecimento, inovação e re-
sultados em menos de 24h.

O projeto FIGHT COVID tem a primeira 
estrutura móvel com posto de colheitas 
biológicas instalada no exterior do cam-
pus da Ciências ULisboa, na zona entre 
o edifício C6 e a Faculdade de Letras 
da ULisboa. Neste projeto, a SGS Por-
tugal é responsável pela gestão de re-
cursos, agendamento dos testes e pela 

implementação operacional do projeto 
no terreno, enquanto, a Ciências ULis-
boa assegura toda a componente de 
testagem, recolha e processamento de 
amostras, até ao envio dos resultados.
Os testes à COVID-19 consistem, na re-
colha de amostras biológicas dos pa-
cientes para serem, posteriormente, 
analisadas em laboratório, por diferentes 
métodos (moleculares e não molecula-
res). As amostras biológicas podem ser: 
amostras de células do epitélio da naso 
e orofaringe e de sangue periférico (pica-
da no dedo). Os testes à COVID-19 po-
dem ser realizados a adultos e crianças 
com mais de seis anos.

Teresa Rocha Vieira, business manager 
da Área Laboratorial da SGS Portugal, re-
fere que “esta unidade laboratorial mó-
vel de testagem funciona por sistema 
de marcação prévia, possuindo equipa-
mentos de emergência médica, plano 

de contingência e reenvio clínico para si-
tuações emergentes, garantindo todas 
as condições de segurança necessá-
rias e de acordo com as recomendações 
atuais da Direção Geral da Saúde (DGS)”, 
acrescentando ainda que “está também 
equipada com um sistema de desinfe-
ção, por nebulização, de modo a garantir 
o controlo microbiológico da estrutura, 
respetivas superfícies e ar”.

A estrutura móvel FIGHT COVID está 
registada na Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e no Ins-
tituto Nacional de Emergência Médica 
(INEM), e conta, em permanência, com 
uma equipa de enfermeiros qualificados 
com experiência profissional comprova-
da em gestão de casos COVID-19 e de 
um responsável médico.

Consiste num
teste rápido e
de baixo custo
que permite

identificar se é
portador do vírus

SARS-CoV-2.
Este teste não
pode ser usado
para diagnóstico

da COVID-19.

TESTE RÁPIDO
DE COVID-19 
PROCURO UM
RASTREIO RÁPIDO
E ECONÓMICO

RESULTADO DO TESTE
1h - Urgente

TESTE IMUNOLÓGICO À COVID-19 
ESTOU IMUNE AO VÍRUS SARS-COV-2.

RESULTADO DO TESTE
1h - Urgente

Permite identificar a possível
imunidade contra SARS-CoV-2.
É feita a recolha de uma gota

de sangue através de uma
picada no dedo.

TESTE DE
DIAGNÓSTICO
DE COVID-19 
TENHO COVID-19

RESULTADO DO TESTE
24h - Normal
NO PRÓPRIO DIA - Urgente

ATÉ ÀS 13H DO DIA
DO TESTE - Muito Urgente

Consiste na
pesquisa do vírus

SARS-CoV-2,
sendo adequado

para testar
indivíduos

com ou sem
sintomas de
COVID-19.

CENTRO DE TESTES  
DA CIÊNCIAS ULISBOA

“Os testes de diagnóstico e rastreio 
têm o rigor e a qualidade do Centro 
de Testes (CT) da Ciências ULisboa, 
laboratório membro da Rede Portu-
guesa de Laboratórios para o diag-
nóstico da COVID-19, certificado pelo 
Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge (INSA) e registado pe-
la Entidade Reguladora da Saúde 
(ERS). O CT Ciências ULisboa dispõe 
de um sistema de contenção biológi-
ca nível 3, recomendado pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), um 
dos vários investimentos da Ciências 
ULisboa no seu contributo para o es-
forço nacional na luta contra a pande-
mia de COVID-19. Para além disso, o 
CT ULisboa está ainda equipado com 
tecnologia de referência em gestão 
de informação clínica (CLINIDATA®) 
certificada pelos Serviços partilhados 
do Ministério da Saúde (SPMS), ga-
rantindo assim a comunicação de in-
formação laboratorial em tempo real 
com a Direção Geral de Saúde – Mi-
nistério da Saúde”, refere Ricardo 
Dias, investigador da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa.
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Programa Famílias
Seguras
Cuidar de Quem Cuida
ANA PENA
Coordenadora do Programa Famílias Seguras,
Centro de Testes de Ciências ULisboa

O Centro de Testes de Ciências da ULis-
boa, em parceria com a Associação Na-
cional de Cuidadores Informais (ANCI), 
implementou o Programa Famílias Segu-
ras – Cuidar de Quem Cuida –, uma ini-
ciativa de testes de rastreio à COVID-19 
a nível nacional para cuidadores infor-
mais, doentes e respetivas famílias, num 
período extraordinariamente desafiante.

O objetivo do Programa Famílias Se-
guras – Cuidar de Quem Cuida – é im-
plementar um sistema de rastreio no 
território nacional que assegure a tes-
tagem de famílias de cuidadores infor-
mais – o cuidador, a pessoa cuidada e 
o seu núcleo familiar – para detetar pre-
cocemente novos casos de contágio de 
COVID-19 de forma a promover uma res-
posta médica e social atempada e que 
previna a transmissão dentro destes 
grupos familiares altamente vulneráveis.

O programa teve início em novembro de 
2020 com a inscrição das primeiras fa-

mílias, e irá decorrer durante quatro me-
ses para apoiar famílias associadas a 
este grupo de risco, alguns com várias 
comorbidades como doenças crónicas, 
deficiência, necessidade de cuidados 
continuados ou idade avançada, e, por 
isso, com maior probabilidade de pior 
prognóstico da doença. Por outro lado, 
irá também garantir a saúde e o bem-
-estar do cuidador informal – elemento 
essencial para assegurar os cuidados 
diários à pessoa doente – muitos deles 
com idade superior a 65 anos.

Estima-se que existam, em Portugal, 
cerca de 1,4 milhões de cuidadores in-
formais, que apesar do estatuto reco-
nhecido, continuam a enfrentar sérias 
dificuldades económicas, sociais, psico-
lógicas e emocionais, agravadas ainda 
mais devido à pandemia de COVID-19. 
Durante a pandemia, a diminuição da res-
posta social e a dificuldade no acesso a 
cuidados de saúde veio agravar a sobre-
carga, colocando os cuidadores informais 

“Durante a pandemia,
a diminuição da resposta 
social e a dificuldade
no acesso a cuidados de 
saúde veio agravar
a sobrecarga, colocando 
os cuidadores informais 
numa posição particular-
mente vulnerável, seja 
pelo desgaste físico
ou pelas desigualdades 
sociais”
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numa posição particularmente vulnerá-
vel, seja pelo desgaste físico ou pelas de-
sigualdades sociais.

A SGS Portugal, em conjunto com vá-
rios parceiros privados e sociais, é uma 
das entidades parceiras desta iniciativa, 
que conta com o alto patrocínio do Pre-
sidente da República. O Programa Fa-
mílias Seguras – Cuidar de Quem Cuida 
– é um excelente exemplo de coopera-
ção entre a academia, a sociedade civil, 
o tecido empresarial e as instituições do 
Estado, para encontrar uma rápida solu-
ção para este problema emergente.

Os testes moleculares são realizados 
com recurso a amostras de saliva, atra-
vés de uma colheita não invasiva, reali-
zada pelo próprio elemento em análise 
– cuidador, pessoa cuidada e familiares 
em convivência direta – em sua própria 
casa. Cada família recebe, em antecipa-
ção, kits com amostras suficientes para 
realizar o rastreio semanal, durante qua-
tro meses, a todos os elementos da fa-
mília, que deverão ser enviados para ao 
Centro de Testes de Ciências para de-
pois serem processadas e analisadas 
por teste molecular PCR. Os casos po-
sitivos são comunicados às autoridades 

de saúde nacionais e é ativada uma re-
de de suporte para apoiar as famílias 
que testem positivo.

O Programa Famílias Seguras – Cuidar 
de Quem Cuida – prevê para já a inclu-
são de cerca de 70 famílias, com a reali-
zação de 4 700 testes em cerca de 280 
pessoas e disponibiliza uma solução de 
testagem com custos abaixo dos preços 
de mercado. O programa poderá ser es-
tendido a mais pessoas e prolongar-se-
-á por mais tempo caso se obtenham os 
apoios financeiros necessários.

“O objetivo do Programa 
Famílias Seguras – Cui-
dar de Quem Cuida – é 
implementar um sistema 
de rastreio no território 
nacional que assegure a 
testagem de famílias de 
cuidadores informais – o 
cuidador, a pessoa cuida-
da e o seu núcleo familiar 
– para detetar precoce-
mente novos casos de 
contágio de COVID-19 de 
forma a promover uma 
resposta médica e social 
atempada e que previ-
na a transmissão dentro 
destes grupos familiares 
altamente vulneráveis”
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Vivemos, atualmente, um momento de 
grandes adaptações nas mais variadas 
esferas do nosso quotidiano devido à 
pandemia de COVID-19, e, por isso, tor-
nou-se imperativo repensar também a 
nossa atuação enquanto empresa. Es-
pecialmente na área da formação, os e-
feitos da pandemia tornaram ainda mais 
evidente a necessidade de adaptar a 
nossa oferta formativa à componente 
digital e, inevitavelmente, aceleraram o 
processo de digitalização que já tínha-
mos em curso, para garantir que todos 
os nossos clientes continuassem a usu-
fruir das nossas formações, mantendo a 
qualidade e o profissionalismo que nos 
é reconhecido no mercado. Esta adap-
tação em tempo recorde só foi possível 
devido a um importante conjunto de fer-
ramentas, a uma estrutura empresarial 
bem alicerçada e ao know-how e à ma-
turidade das nossas equipas, que per-
mitiram minimizar todas as diferenças 
que pudessem existir entre a modalida-
de presencial e online.

Para além da formação presencial que 
sempre tivemos, disponibilizamos, ago-
ra, as nossas formações de forma total-
mente digital, com cursos dinâmicos e 

interativos que vão além da habitual for-
mação e-Learning que atua de forma 
estática e apenas com a exposição de 
conteúdos. As formações online da SGS 
Portugal são agora totalmente virtuais 
(VILT – Formação Virtual Orientada por 
Facilitador), em tempo real, com exercí-
cios práticos e que permitem uma inte-
ração entre o formador e os formandos. 
Neste momento, apenas cerca de 10% 
das formações realizadas pela SGS Por-
tugal mantém a componente presencial 
(sempre que possível) garantido, obvia-
mente, todas as regras de higiene e se-
gurança impostas pela Direção Geral da 
Saúde (DGS). Esta percentagem revela 
que também os próprios clientes e em-
presas se estão a adaptar a esta nova 
realidade e bastante recetivos à forma-
ção num formato digital, uma vez que 
esta vertente tem também impacto 
noutras questões como, por exemplo, a 
deslocação, quer dos formadores, quer 
dos formandos, o que permite aportar 
valor a formandos e empresas em qual-
quer ponto geográfico.

No que respeita à oferta formativa, con-
tamos agora com um portefólio me-
lhorado e completamente adaptado às 

atuais necessidades do mercado. So-
mos, atualmente, a única empresa acre-
ditada em Portugal que disponibiliza 
uma certificação internacional de acor-
do com a norma ISO 18404:2017 com 
a formação Green Belt Lean Manufactu-
ring. Esta formação permite identificar, 
por exemplo, os desperdícios ocorridos 
durante a produção, bem como definir e 
calcular os principais indicadores de qua-
lidade, custos e prazos nas operações. 
Para além disso, a nossa oferta forma-
tiva, conta também com uma formação 

SGS Academy
responde aos efeitos
da pandemia com
aposta na formação
online
SÍLVIA MENDES
SGS Academy Coordinator, SGS Portugal

“O conceito de aprendiza-
gem mudou ao longo do 
tempo e, nesse sentido,
é vital que as empresas 
se mantenham atentas
às necessidades, tanto 
internas como do próprio 
mercado, para disponi-
bilizar o melhor serviço 
possível em qualquer 
circunstância ou
modalidade”
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na área da Segurança e Higiene no Tra-
balho com o reconhecimento e a certifi-
cação internacional NEBOSH – IGC.

Paralelamente, lançámos um novo site 
que garante aos nossos clientes uma ex-
periência de navegação otimizada, mais 
intuitiva e mais rápida, com informação 
uniformizada e que permite a consulta 
e a aquisição de cursos online. A curto 
prazo será também possível finalizar o 
processo de compra no site com a pos-
sibilidade de efetuar o pagamento onli-
ne, tornando o processo completamente 
digital e minimizando o tempo de espe-
ra dos nossos clientes no processo de 
aquisição de formações.

O conceito de aprendizagem mudou ao 
longo do tempo e, nesse sentido, é vi-
tal que as empresas se mantenham 
atentas às necessidades, tanto internas 
como do próprio mercado, para dispo-
nibilizar o melhor serviço possível em 
qualquer circunstância ou modalidade.

“As formações online da 
SGS Portugal são ago-
ra totalmente virtuais 
(VILT – Formação Virtual 
Orientada por Facilita-
dor), em tempo real, com 
exercícios práticos e que 
permitem uma interação 
entre o formador e os 
formandos”

FORMAÇÃO SGS ACADEMY

https://learning.sgs.com/pt
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RUI FERREIRA
Knowledge, SGS Productivity Manager,
SGS Portugal

Escolas Green Belt Lean Manufacturing
e Green Belt Lean Logistics & Supply Chain

Formações
Green Belt da SGS
As formações Green Belt Lean Manufac-
turing e Green Belt Lean Logistics & Su-
pply Chain da SGS Portugal pretendem 
ajudar as empresas e as organizações 
a tornar a gestão eficiente das suas es-
truturas numa realidade, através da pas-
sagem das bases do sistema Lean da 
teoria à prática. Estas formações apoiam 
as organizações a melhorar a sua produ-
tividade, qualidade e prazos de entrega, 
através da otimização dos processos, 
bem como através do envolvimento de 
toda a equipa com a criação de um siste-
ma personalizado e sustentável de me-
lhoria contínua ao longo de toda a sua 
estrutura.

Com acompanhamento personalizado e 
dinâmicas adaptadas ao ensino online, 

as formações Green Belt ministradas 
pela SGS Portugal oferecem a mes-
ma qualidade de conteúdos, compara-
tivamente ao formato presencial. Com 
aulas em tempo real, as formações dis-
ponibilizam ainda explicações semanais, 
também em formato digital. No final das 
formações, os formandos obterão o cer-
tificado Green Belt na área específica da 
formação e também uma preparação 
adequada de acordo com a norma ISO 
18404:2017.

ESCOLA GREEN BELT LEAN 
MANUFACTURING

Com esta formação será possível conhe-
cer a base do sistema Lean Manufactu-
ring e obter as ferramentas necessárias 
para alcançar a excelência na produção 
através da identificação dos desperdí-
cios ocorridos durante a produção, da 
melhoria da qualidade dos produtos, da 
definição dos principais indicadores de 
qualidade, custos e prazos nas opera-
ções, e, por fim, da solução das perdas 
de produtividade, tendo por base méto-
dos utilizados em diversas organizações.

Estas metas são atingidas através da 
definição de uma hierarquia para atingir 
objetivos, bem como através da imple-
mentação de um sistema de comunica-
ção regulamentado a todos os níveis, 
desde a base até à gestão de topo.

Esta formação é destinada a membros 
da direção de operações; diretores de 
unidade fabril; coordenadores de produ-
ção, qualidade e manutenção; diretores 
e supervisores nas áreas da engenharia. 
É igualmente indicada para responsáveis 
pelos processos de melhoria contínua, 
chefias intermédias e áreas de suporte.

ESCOLA GREEN BELT LEAN 
LOGISTICS & SUPPLY CHAIN

Com esta formação será possível conhe-
cer as bases da gestão Lean aplicada à 
logística e obter as ferramentas neces-
sárias para otimizar a cadeia de abas-
tecimento, através da identificação dos 
desperdícios na cadeia de abastecimen-
to, da planificação e ajuste dos recursos 
necessários, de acordo com os objetivos 
dos clientes e dos armazéns.

Estas metas são atingidas através da 
definição de uma melhoria na gestão de 
aprovisionamento com os fornecedores 
e da produtividade da mão-de-obra, bem 
como do cálculo dos stocks necessários 
para projetar armazéns eficientes.

Esta formação é destinada a diretores de 
logística e supply chain; diretores de fábri-
ca; responsáveis de compras; diretores 
de operações, responsáveis de armazém 
e supervisores em funções de suporte.

“As formações Green Belt 
Lean Manufacturing e 

Green Belt Lean Logistics 
& Supply Chain da SGS 

pretendem ajudar as em-
presas e as organizações 
a tornar a gestão eficien-

te das suas estruturas 
numa realidade, através 
da passagem das bases 

do sistema Lean da teoria 
à prática”



CONHEÇA AS NOSSAS ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO. 
TEMOS A FORMAÇÃO CERTA PARA A SUA EMPRESA.

Aliamos Saber 
ao Saber Fazer
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