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O departamento de Certificação do CTIC (Centro Tecnológico das Indústrias do Couro), conta com

uma vasta experiência no apoio à certificação nos vários sistemas de gestão, com consultores

qualificados e mais de uma centena de empresas apoiadas, nos mais diversos sectores de actividade.

Recentemente apoiou com sucesso mais duas empresas na implementação do Sistema Integrado de

Gestão da Qualidade. A Fábrica Torrejana, que desenvolve a sua actividade na área de produção de

biodiesel, refinação e embalamento de azeites e óleos vegetais alimentares e a Riazor que faz a

comercialização dos azeites e óleos vegetais alimentares, tendo ambas as empresas obtido a

certificação, de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008.Outra actividade recente do CTIC foi a

adesão à semana da Ciência e Tecnologia 2013 que decorreu de 18 a 24 de Novembro a nível

nacional. O centro teve portas abertas no dia 19 no 20 de Novembro e participou no Domingo 24 de

Novembro, dia Nacional da Cultura Científica em Portugal no Centro Ciência Viva do Alviela -

CARSOSCÓPIO, com actividades de energias renováveis no âmbito do pense indústria.A outro nível, o

GAPI (Gabinete de Apoio à Propriedade Industrial) - CTIC juntamente com os vários parceiros da

rede GAPI Horizon em conjunto com o INPI - Instituto Nacional de Protecção Industrial encontram-se

a desenvolver para 2014, actividades de sensibilização / formação, a nível nacional, de forma a que,

as empresas tenham conhecimento de quais os instrumentos ao seu dispor para se protegerem tanto

no mercado interno como nos mercados externos. Para esse efeito marcou presença no lançamento

do novo site do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (OAMI), entidade responsável pelo

registo de Marcas e Desenhos Comunitários, em Lisboa, assim como irá estar presente no próximo

Dia da PI, este ano dedicado ao registo de desenhos ou modelos, face à possibilidade recente de se

constituir uma Protecção deste cariz a nível europeu. Avaliar a capacidade das empresas para a PI

não é um risco, risco é o produto de uma empresa ser copiado por falta de Protecção.
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