
ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada

Espaço Inovação · Zona Industrial de Vila Verde   

Apartado 235 · 3770-305 · Oliveira do Bairro 

T. 234 730 320 · F. 234 730 321 · acib@acib.pt 

www.acib.pt

Cofinanciado por:

PROJETO
AGROALIMENTAR
2016.18 QUALIFICAÇÃO PARA 
A INTERNACIONALIZAÇÃO

DIAGNOSTICO DE  
INTERNACIONALIZAÇÃO 
& GAP ANALYSIS

PME´S Agroindustriais



02

IDENTIFICAÇÃO E 
ENQUADRAMENTO DO PROJECTO

Aviso: 30/SI/2015

Projecto nº: 017109-POCI-02-0853-FEDER

Designação: Projecto Conjunto Agroalimentar 

2016/2018 -  Qualificação para a Internacio-

nalização

Programa Operacional: Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização

Fundo: FEDER

Prioridade de Investimento: PI 3.3 – Conces-

são de apoio à criação e ao alargamento de 

capacidades avançadas de desenvolvimento de 

produtos e serviços

Tipologia de Intervenção. TI 53 Qualificação e 

Inovação das PME

Entidade Promotora: ACIB – Associação Co-

mercial e Industrial da Bairrada

CALENDARIZAÇÃO

Data de Início do projecto: 2016-09-01 

Data de Fim do projecto: 2019-08-31

SÍNTESE DO PROJECTO

Com este Projecto pretende-se desenvolver um 

programa estruturado de intervenção num con-

junto de PME´s agroalimentares com soluções 

comuns e coerentes face ao desafio identifica-

do, que reforcem capacidades de organização 

e gestão das PME, nomeadamente através de 

investimento no desenvolvimento das capacida-

des estratégicas e de gestão competitiva.

Atualmente o comércio de bens alimentares à 

escala global é suportada por normas e requi-

sitos concebidos para garantir a segurança e 

qualidade dos produtos, bem com a sustentabi-

lidade das cadeias de valor. Estas regras de co-

mércio (entre países e/ou aglomerados de distri-

buidores) existem como um misto de barreiras / 

filtros para acesso a mercados e clientes, como 
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Nº Designação

1
Workshop de lançamento do Projecto e 
Divulgação/Angariação de Participantes

2
Diagnóstico Internacionalização & Gap 
Analysis

3
Workshop de Apresentação de Resulta-
dos

4
Intervenção de Melhoria & Implemen-
tação de Referenciais Internacionais de 
Segurança Alimentar

5
Intervenção de Transição ISO 
9001:2015

6
Verificação da Intervenção – Auditorias 
Internas

7
Verificação da Intervenção – Auditorias 
Externas

8
Seminário de Divulgação de Resultados 
do Projecto

também para proteger os consumidores. Para 

qualquer player nacional do setor agroindustrial 

que pretenda aceder, de forma sustentada, a 

mercados externos e grandes cadeias de distri-

buição, é condição fundamental que cumpram 

com referenciais normativos internacionais re-

conhecidos por estes clientes / mercados. 

DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS DO 
PROJECTO

Apoiar a transição, implementação e/ou cer-

tificação, no âmbito de sistemas nacionais e 

internacionais de certificação, de sistemas de 

gestão da segurança alimentar (ISO, BRC, IFS 

…) relevantes para a qualidade dos produtos, 

serviços e processos de gestão das empresas 

que visem a produção de bens e serviços tran-

saccionáveis e internacionalizáveis.

LISTA DE ACÇÕES

PUBICO-ALVO

PME´s do Sector Agroalimentar

FINANCIAMENTO

Empresas participantes -  até 50% das despe-

sas elegiveis.

Promotor - 85%
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PROJETOAGROALIMENTAR
2016.18 QUALIFICAÇÃO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

Com o projeto Conjunto Agroalimentar 

2016/2018 - Qualificação para a Internaciona-

lização a ACIB pretende apoiar as empresas 

agroindustriais a identificar oportunidades e 

ameaças à internacionalização dos seus pro-

dutos, desenvolvendo um programa estrutura-

do de intervenção que permita obter benefícios 

quer de curto, quer de longo prazo, para que a 

industria reforce o seu posicionamento no mer-

cado global em que atua.

Para tal, o projecto recorre a uma abordagem 

inovadora em gestão organizacional, baseada 

nas metodologias de diagnóstico e gap analysis, 

com consequente implementação e/ou certifica-

ção de sistemas de gestão da segurança alimen-

tar (ISO, BRC, IFS) relevantes para a qualidade 

dos produtos, serviços e processos de gestão 

das empresas que visem a produção de bens e 

serviços transacionáveis e internacionalizáveis, 

amplamente identificadas como boas-práticas 

e, aplicadas e seguidos internacionalmente na 

reestruturação e otimização dos processos pro-

dutivos, de forma a derrubar os paradigmas de 

entrada em novos mercados e possibilitar o seu 

reconhecimento e confiança na cadeia merca-

dos - distribuidores - clientes - consumidores 

internacionais.

As empresas tem à sua disposição opções de 

intervenção, consoante as suas necessidades e 

oportunidades, nomeadamente:

Ação 1 - Diagnóstico Internacionalização & GAP 

Analysis

Ação 2 – Intervenção de melhoria & implemen-

tação de referenciais internacionais de Seguran-

ça Alimentar.

Ação 3 – Intervenção de Certificação em refe-

renciais de Qualidade e/ou Segurança Alimentar;

Ação 4 – Verificação da Intervenção – Audito-

rias Internas

Ação 5 – Validação da Intervenção – Auditorias 

de Certificação

Principais Objetivos:

Com a implementação deste projeto, junto das 

PMEs perspetivou-se alcançar os seguintes ob-

jetivos:

· Promoção da competitividade das empresas  

 com eliminação de barreiras à entrada não  

 económicas em mercados externos;

· Melhoria da qualidade e segurança alimentar  

 dos produtos fornecidos e consequente 

aumen-  to de satisfação dos 

clientes;

· Responder aos desafios de um mercado 

global,   através da maximização 

de fatores diferen-  ciadores de 

competitividade;

· Crescimento do negócio internacional e 

melho-  rias nos resultados 

financeiros das empresas.

METODOLOGIA USADA NO PROJETO

Enquadramento:

Na abordagem em gestão organizacional, a me-

todologia preconizada para o desenvolvimento 

deste projeto envolveu práticas de diagnóstico 

situacional na internacionalização nas empre-

sas (as is), isto é, conhecimento da tipologia de 

clientes & mercado & requisitos, e desenvolvi-

mento de uma Cartografia Gap Analysis com as 

especificações requeridas pelos mercados alvo. 

Na abordagem em Qualidade preconiza-se a 

adoção de uma metodologia comum de PDCA 

(Plan, Do, Check e Act) para o planeamento, 
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implementação, verificação e certificação dos 

Sistemas de Gestão relevantes para Seguran-

ça Alimentar das empresas agroindustriais e 

seus mercados internacionais em resultado na 

Gap Analysis desenvolvida para cada empresa 

aderente. Apesar de pressupor uma abordagem 

de melhoria contínua de longo prazo, permitirá a 

obtenção de benefícios a curto prazo para que a 

indústria reforce o seu posicionamento no mer-

cado externo. 

METODOLOGIA DA FASE DE 
DIAGNÓSTICO

Diagnóstico Situacional

Etapa inicial de intervenção nas empresas na 

qual se pretendeu realizar um levantamento dos 

principais constrangimentos e oportunidades no 

que respeita aos seguintes vetores:

· Principais clientes internacionais e nacionais  

 e respetivas especificações / requisitos de  

 qualidade e segurança alimentar associados  

 aos contratos de fornecimento;

· Principais mercados internacionais e respeti- 

 vo reconhecimento / preferência de referen-

 ciais normativos associados à qualidade e  

 segurança alimentar;

O Diagnóstico foi realizado com apoio a uma 

checklist validada por  forma a garantir os resul-

tados pretendidos. 

Seguiu-se uma Gap Analysis, com sistematiza-

Relevaram-se como principais barrei-
ras/ entraves ao avanço da implementa-
ção dos requisitos das normas,  aspetos  
relacionados com a  gestão, instalações, 
equipamentos, utensílios, produtos, ma-
térias-primas e fornecedores.

RESULTADOS DA FERRAMENTA 
DE DIAGNÓSTICO

Empresas aderentes 

As empresas aderentes ao projeto dividem-se 

nos seguintes setores de atividade

· Comércio por grosso de batata

· Preparação e conservação de frutos e de      

 produtos hortícolas

· Fabricação de refeições e pratos pré-  

 cozinhados

· Pastelaria

· Carnes

· Produção de vinhos e espumantes

· Comércio por grosso de bebidas alcoólicas 

· Comércio por grosso de fruta e de produtos  

 hortícolas, exceto batata

· Fabricação de mobiliário de outros materiais  

 para outros fins 

MERCADOS DE EXPORTAÇÃO

ção dos desafios a encarar por cada uma das Em-

presas agroindustriais aderentes para alcançar 

o patamar necessário, em termos de reconheci-

mento internacional do seu Sistema de Gestão da 

Qualidade e/ou Segurança Alimentar.
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TENDÊNCIAS DO SECTOR E 
REQUISITOS DE EXPORTAÇÃO 

O setor alimentar evoluiu muito nas últimas 

décadas e as portas de certos mercados só 

se abrem se as organizações possuírem de-

terminadas certificações. 

A globalidade das cadeias de distribuição e 

a diversidade de produtos tornaram as con-

dições desconhecidas e, por isso é crucial a 

criação de uma relação de confiança, que só 

é possível através da certificação. E esta re-

lação de confiança não é apenas importante 

para garantir a segurança dos consumidores, 

mas também para manter a reputação das pró-

prias organizações. 

Existe uma pressão crescente pela obtenção de 

certificações em relação às normas BRC, IFS e 

FSSC 22000, aprovadas no GFSI (Global Food 

Safety Initiative). 

A escolha da organização por uma delas dependeu 

dos seus clientes e das necessidades dos mesmos. 

 

Atualmente, existem muitos mercados que exi-

gem certificações específicas

Vantagens da implementação dos referenciais

• Demonstram um compromisso de fornecer  

 um produto seguro e de qualidade

• Constituem uma prova evidente do   

 cumprimento da legislação referente à   

 segurança alimentar

• Facilitam o controlo de todas as etapas de  

 produção, reduzindo os riscos de   

 contaminação, assegurando a inocuidade dos  

 alimentos produzidos/embalados

• Redução do número de auditorias suportadas

CERTIFICAÇÕES NECESSÁRIAS
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OS REFERENCIAIS NORMATIVOS

Elementos nos quais os referenciais são construídos 

GFSI: Enhancing Food Safety Through Third Party Certifcation

Os esquemas reconhecidos pelo GFSI (Global 

Food Standard Initiative), por sua própria na-

tureza, amplificam ou descrevem com mais 

detalhes os requisitos stabelecidos no Código 

de Práticas de Codex Princípios Gerais de Hi-

giene Alimentar. Esses esquemas são revistos 

com mais regularidade que Código de Práticas 

Gerais de Higiene Alimentar do Codex e, por-

tanto, tentam abordar questões que atualmente 

são enfrentadas pela indústria alimentar; bons 

exemplos disso são a gestão de incidentes, de-

fesa alimentar, gestão da fraude alimentar e 

gestão de alergénios. 

Os requisitos adicionais impostos pelos refe-

renciais são vistos pela indústria como impor-

tantes para a segurança alimentar ou, pelo 

menos, altamente desejáveis, a fim de garantir 

a conformidade contínua; bons exemplos são 

especificações do produto, análise do produto, 

procedimentos de compra, auditoria interna e 

rastreabilidade total do produto / ingrediente. 

Esses requisitos agregam robustez e rigor aos 

requisitos básicos dos princípios de segurança 

alimentar e fornecem confiança adicional e veri-

ficação adicional dos processos.

ISO22000

No início dos anos 2000, foram desenvolvidas vá-

rios referenciais por várias organizações nacionais 

e privadas em todo o mundo.

Diferentes critérios de auditoria tornaram quase 

impossível atender aos requisitos do mercado 

global. Nesse contexto, em 2001, a International 

Organization for Standardization (ISO) começou 

a trabalhar num referencial normativo para o Sis-

tema de Gestão de Segurança Alimentar (SGSA). 

Este, conhecido como ISO 22000, foi finalmen-

te publicado em 1 de setembro de 2005. É uma 

estrutura que combina programas, princípios 

HACCP, etapas de implementação descritas pela 

Comissão do Codex Alimentarius e elementos do 

referencial normativo da ISO 9001. 
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A ISO 22000 pretende definir os requisitos do 

sistema de Gestão de Segurança Alimentar que 

atendem às necessidades ao nível global. Pode 

ser aplicada independentemente de outros sis-

temas de Gestão, mas sua implementação pode 

ser alinhada ou integrada aos requisitos de 

outros sistemas de Gestão (por exemplo, ISO 

9000, ISO 14000, ISO 45000), levando à certifi-

cação de sistemas de Gestão integrados.

Principais vantagens da ISO 22000:

• Permite o desenvolvimento, implementação  

 e verificação de um sistema de Gestão de  

 segurança Alimentar pelos especialistas de  

 qualquer empresa;

• Faz referência aos Códigos de Boas Práticas e

  regras gerais de higiene publicadas pelo  

 Codex Alimentarius;

•  Além da comunicação interna, a comunicação  

 externa também é uma condição prévia para  

 a criação, implementação e atualização do  

 SGSA de acordo com a ISO 22000;

• Requer análise de risco para avaliar cada  

 perigo identificado para a segurança   

 alimentar;

•  Requer documentação dos Programas de  

 Pré-requisitos;

• Requer  o sistema de monitorazação e o   

 planeamento de ações corretivas para os  

 PPRs operacionais, bem como para os PCCs;

• Requer análises e melhorias baseadas na  

 monitorização dos planos OPPR e HACCP;

• Exige revisão e identificação das   

 especificações, formulação e origem;

• Esclarece as atividades de verificação e   

 validação;

• Requer controlo de alérgeneos e prevenção  

 para a fraude alimentar

• Define termos como “produto potencialmente  

 inseguro” e “retirada” para recall de produtos  

 e atividades adjacentes.

Diferentemente de outros programas de certifi-

cação de sistemas de Gestão de segurança Ali-

mentar (por exemplo, FSSC 22000 e SQF), a ISO 

22000 não possui nenhum Programa específico 

de Pré Requisitos (PPRs), mas exige que a orga-

nização identifique e implemente os programas 

apropriados. Isso o torna mais flexível na sua 

implementação.

As empresas do setor Alimentar podem usar a 

norma ISO ISO / TS 22002-1 para desenvolver 

os seus PPR, que descreve os requisitos aplicá-

veis a essas organizações, amplamente aceites.

Atualmente, a ISO 22000 encontra-se na sua 

versão de 2018, sendo que as empresas já certi-

ficadas têm até 29 de junho de 2021 para fazer 

a transição.

Food Safety System Certification 

(FSSC22000)

O Food Safety System Certification (FSSC) é um 

referencial normativo privado para sistemas de 

gestão de segurança e qualidade alimentar, de 

acordo com as normas ISO 22000 e ISO 9001, 

programas de pré-requisitos específicos dos 

setores referencial de requisitos adicionais (que 

na sua última versão incluem aspetos de Food 

defence, Food fraud, gestão de alergénios, de 

rotulagem e de fornecedores)

Uma vez que a ISO 22000 não obteve a apro-

vação do GFSI devido à insuficiência dos re-

quisitos no que toca aos Programas de Pré-

-Requisitos, um grupo de grandes empresas 

multinacionais reuniu-se para elaborar a PAS 

220 (substituída pela ISO / TS22002-1), que se 

concentra na cobertura dos PPRs necessários. 

No entanto, a GFSI pediu um esquema global da 

indústria que reunisse os dois programas indivi-

duais, com foco nos requisitos regulamentares 

e de cliente. Nesse sentido, o FSSC 22000, um 
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referencial totalmente reconhecido pelo GFSI, 

foi desenvolvido para servir como uma referên-

cia internacional em segurança alimentar.

O FSSC 22000 foi desenvolvido para produ-

tores alimentar que entregam seus produtos 

aos principais retalhistas e pode ser aplicado 

a uma ampla gama de organizações na indús-

tria alimentar, independentemente do tamanho 

ou da complexidade dos processos na cadeia 

alimentar. Isso inclui a produção de produtos 

perecíveis de origem vegetal e animal, produtos 

com conservantes a longo prazo, ingredientes 

alimentares, produtos químicos para produção 

alimentar, mas exclui os auxílios técnicos e tec-

nológicos e a fabricação de materiais de emba-

lagem alimentar.

O FSSC 22000 exige que a organização estabe-

leça programas de PPR para controlar a proba-

bilidade de contaminação do produto causada 

por fatores relacionados ao ambiente de tra-

balho. Existem diferentes requisitos de PPR, 

dependendo do setor ao qual a organização per-

tence:

ISO / TS 22002-1: Processamento alimentar, 

ISO / TS 22002-3: Agricultura ou ISO / TS 

22002-4: Produção de embalagens alimentar. 

O amplamente adotado referencial normativo 

FSSC 22000 foi revisto para se adaptar aos de-

senvolvimentos do mercado e às expectativas 

das partes interessadas no mercado alimentar. 

A nova edição, versão 5, alinhada com os requi-

sitos de referência do GFSI, incorpora todas as 

melhorias incluídas na nova norma ISO 22000, 

publicada em junho de 2018. A nova estrutura 

permite às organizações a integração do seu 

sistema de gestão de segurança alimentar com 

outros sistemas de gestão como o ISO 9001 

(para gestão de qualidade). Juntamente com o 

foco nos riscos operacionais, agora há conside-

rações adicionais quanto aos riscos e oportuni-

dades organizacionais que permitem práticas 

comerciais mais sustentáveis e consistentes 

para todas as partes interessadas ao longo da 

cadeia de abastecimento. As empresas já cer-

tificadas na FSSC22000 v4.1 devem realizar 

transição para a versão 5 entre 1 de janeiro de 

2020 até 31 de janeiro do mesmo ano.

Este referencial inclui também um esquema de 

auditoria sem aviso prévio e prevenção de frau-

des alimentares. 

O esquema é então composto por três compo-

nentes: 

· ISO 22000, 

· Requisitos específicos dos setores em causa  

 para Programa de Pré-Requisitos

· Requisitos adicionais FSSC 22000. 

International Food Standard (IFS) Food 

Em 2002, para criar uma norma comum de se-

gurança alimentar, as empresas alimentares 

alemãs da HDE (Hauptverband des Deutschen 

Einzelhandels) desenvolveram uma norma de 

auditoria chamada International Food Stan-

dard ou IFS. Em 2003, os retalhistas franceses 

da FCD (Federação de Comércio e Distribuição) 

ingressaram no Grupo de Trabalho IFS e con-

tribuíram para o desenvolvimento do referencial 

normativo atual.

O objetivo do IFS é criar um sistema de ava-

liação consistente para todas as empresas ali-

mentar do setor alimentar, com documentação 

uniforme, procedimentos de auditoria conjuntos 

e aceitação mútua de auditorias, o que criará 

um alto nível de transparência em toda a logís-

tica alimentar. O IFS é uma norma reconhecida 

globalmente que se aplica a todas as etapas do 

processamento alimentar (European Food Law 

Association, 2011).
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O IFS Food Standard é reconhecido pelo GFSI, e 

é utilizado para verificar a segurança alimentar 

e a qualidade dos processos e produtos alimen-

tares dos fabricantes. Aplica-se quando os pro-

dutos são “processados” ou quando há risco de 

contaminação durante a embalagem primária.

O IFS Food inclui requisitos para os seis tópicos 

a seguir: Responsabilidades da Gestão, sistemas 

de gestão de qualidade e segurança alimentar, 

gestão de recursos, processo de produção, me-

dições, análises, melhorias e Food Defence. A 

versão atual (6.1) inclui requisitos para gestão 

da fraude e de alergénios.

Brithish Retail Consortium (BRC) Food

O British Retail Consortium (BRC) é um consór-

cio de retalhistas do Reino Unido que tem como 

membros empresas britânicas e outras partes 

do mundo, como: Abercrombie & Fitch, IKEA, 

L’Occitane, Swarovsky, Toys R Us, Starbucks, 

Tesco, Sainsbury etc. Embora o referencial nor-

mativo BRC sobre segurança alimentar tenha 

começado no Reino Unido, agora é reconhecido 

como um referencial normativo global.

Existem mais de 17.000 empresas certifica-

das em sites pelo BRC em todo o mundo e uma 

extensa rede de organismos de certificação 

da BRC em 90 países. Originalmente, o BRC 

desenvolveu seu referencial normativo global 

de segurança alimentar em 1998 para ajudar 

a indústria alimentar a atender aos requisitos 

legislativos da Diretiva Geral de Segurança de 

Produtos da UE e da Lei de Segurança alimentar 

do Reino Unido. 

O  BRC é uma referência para outras organi-

zações de empresas do setor alimentar, sendo 

considerado um exemplo para as melhores prá-

ticas na indústria global alimentar.

O BRC é usado não apenas para avaliar fornece-

dores dos retalhistas, mas também como uma 

estrutura na qual muitas empresas basearam 

programas de classificação de fornecedores 

e a fabricação de produtos de marca própria. 

Portanto, a maioria dos comerciantes e proprie-

tários de marcas no Reino Unido e muitas em-

presas retalhistas na Europa continental ou no 

mercado internacional consideram apenas for-

necedores certificados com base no referencial 

normativo BRC apropriado.

O BRC abrange todas as áreas de segurança e 

legalidade do produto, incluindo o sistema HAC-

CP, Gestão da qualidade, padrões ambientais e 

controlo de produtos e processos dentro da or-

ganização. Os principais benefícios comerciais 

advêm da confiança do cliente concedida pela 

certificação. 

O referencial normativo BRC é reconhecido pelo 

Global Food Safety Initiative (GFSI) e foi aceite 

por 8 grandes comerciantes internacionais: Ca-

refour, Tesco, ICA, Metro, Migros, Ahold, Wal-

mart e Delhaize. 

Encontra-se na oitava versão tendo esta conso-

lidado temas chave, incentivando o desenvolvi-

mento de uma cultura de segurança alimentar 

e assegurando a garantia de aplicabilidade para 

com a Global Food Safety Initiative (GFSI). 

Na versão em vigor houve adição de novas sec-

ções e cláusulas destacando-se os seguintes 

pontos:

• Os requisitos para instalações de produção que 

se enquadram nas categorias de Alto Risco, Alto 

Cuidado e Ambiente de alto cuidado foram cen-

tralizados e agora são encontrados na seção 8. 

As empresas devem demonstrar que as insta-

lações e controlos de produção são adequados 

para evitar a contaminação de produtos por pa-

togénicos. 

• Necessidade de implementação de um sistema 

de denúncias, para garantir que todas as preocu-

pações que os colaboradores possam ter relacio-

nadas com a segurança, integridade, qualidade 
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e legalidade do produto possam ser relatadas à 

administração de maneira confidencial

• Maior  foco na cibersegurança, com necessi-

dade de implementação de procedimentos para 

lidar com ataques cibernéticos ou falhas de se-

gurança na internet

• Integração de Pet Food, assegurando-se que os 

produtos são projetados para o uso pretendido

• Ampliação dos programas de monitorização 

ambiental, baseados no risco, para microrganis-

mos patogénicos e de deterioração, no que toca 

aos produtos abertos e prontos para consumo.

ENTIDADE PROMOTORA

A ACIB - Associação Comercial e Industrial da 

Bairrada constituída em Maio 1993, por Escritu-

ra Notarial, é uma Associação Empresarial, sem 

fins lucrativos que tem por objectivo fundamen-

tal a promoção e contribuição para o desenvolvi-

mento técnico, comercial, económico e social da 

Região da Bairrada.

Ao longo dos anos da sua existência foi  criando 

e implementando serviços de apoio aos asso-

ciados, tendo hoje um largo leque de interven-

ções junto das empresas, nomeadamente nos 

campos das Obrigações Fiscais, Apoio Jurídico, 

Apoio no campo Económico e Financeiro, Servi-

ços de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, 

Higiene e Segurança Alimentar, Formação e In-

formação, entre outros.

Tendo iniciado a sua actividade com apenas 45 

associados com sede em Oliveira do Bairro, hoje 

já conta com cerca de 500, que se distribuem 

pelo sector comercial, industrial e de serviços. 

Em 2004 para além de ter levado a efeito uma 

mudança de imagem, abriu uma Delegação em 

Anadia para responder às necessidades das em-

presas associadas do concelho, nomeadamen-

te em termos de formação. Em Abril de 2006, 

obteve a Certificação do seu Sistema de Gestão 

da Qualidade, de acordo com a NPEN ISO 9001, 

mantendo o seu Sistema de Gestão da Quali-

dade actualizado. Em Janeiro de 2008, mudou 

a sua sede para novas instalações, situadas 

no Espaço Inovação – Zona Industrial de Vila 

Verde, passando a contar com um conjunto de 

infra - estruturas modernas e devidamente equi-

padas, potencializadoras de um maior e melhor 

apoio às empresas da Região. Ainda nesse ano 

foi declarada como Pessoa Colectiva de Utilida-

de Pública. Em 2014, mudou a instalação da sua 

Delegação em Anadia para o Edifício da Proximi-

dade, Praça da Juventude.  

A sua Visão passa por ser uma referência re-

gional para as micro e pequenas empresas nos 

domínios da qualidade e da excelência organiza-

cional, tendo por Missão Desenvolver activida-

des e parcerias conducentes ao apoio, defesa e 

valorização dos seus Associados, e, à promoção 

e divulgação das potencialidades empresariais 

da Região da Bairrada.

Na prossecução da sua Visão e Missão rege a 

sua actividade por um conjunto de VALORES 

ORGANIZACIONAIS assentes no rigor, credibi-

lidade, focalização no associado, Responsabili-

dade Social, dinâmica e ética.
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