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Descrição do serviço:

Contacte-nos e agende já uma visita 
técnica: squalidade@cothn.pt

Apoio na certificação:

912 648 498 Patrícia Anaia
Clara Ralha

Rita Pereira

964 062 595

918 574 190

+351{

O serviço é realizado com o espírito de estreita colaboração 
com todos os departamentos da empresa, tendo em conta 
as características e especificidade de cada uma.

Esse apoio é prestado pela realização de várias tarefas, por 
quadros técnicos competentes e especializados que 
acompanham o processo produtivo nas instalações do 
cliente.

Os serviços prestados pelo Serviço de Controlo de 
Qualidade do COTHN têm como objetivo apoiar o 
desenvolvimento, implementação e manutenção de 
sistemas de segurança alimentar, como o HACCP, 
GLOBALG.A.P., BRC, ISO´s e outros, bem como o apoio na 
obtenção da certificação dos mesmos, caso for esse o 
desejo do cliente.

- BRC (Global Standard for Food Safety);
- GLOBALG.A.P. (Sistema Integrado de Garantia de Produção);
- Tesco Nurture;
- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
- IFS (Internacional Food Standard);
- ISO 9001 (Sistemas de Gestão da Qualidade);
- ISO 22000 (Sistema de Gestão de Segurança Alimentar);
- ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental);
- Outros referenciais.



Auditorias internas nas 
explorações agrícolas

Auditorias internas nas 
centrais hortofrutícolas

Apoio técnico na gestão 
de sistemas de qualidade

Apoio no desenvolvimento
e manutenção do sistema
documental

Atualização da legislação
relevante para o setor
hortofrutícola

Realização de testes rápidos
de verificação da higienização
das superfícies

Formação dos colaboradores
em temas relacionados com
controlo de qualidade

Promoção de ações de
esclarecimento sobre
os sistemas de qualidade
implementados

Atividades desenvolvidas:

O COTHN disponibiliza desde 2004 o Serviço de Controlo de
Qualidade em explorações agrícolas e centrais hortofrutícolas,

de modo a bem como outras empresas do setor alimentar, 
estarem preparadas para a certificação segundo os vários 
referenciais de qualidade.

O serviço pode ser disponibilizado de forma regular ou pontual
com atualizações permanentes de todos os requisitos dos 
vários referenciais de qualidade.

O desenvolvimento e implementação destes sistemas permite 
colocar a sua empresa ao mesmo nível de competitividade dos 
seus parceiros sociais, criando mais oportunidades comerciais 
dentro e fora da União Europeia e consequentemente, 
aumentar a confiança dos consumidores nos produtos
comercializados.
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Objetivos:
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