29/11/13

O Mirante Semanário online - 28-11-2013 - Economia - CTIC apoiou a certificação da Fábrica Torrejana e da Riazor

Pesquisa

Ediçã o de 2 8 -1 1 -2 0 1 3

Ir para o Diário Online | Pesquisa avançada
PÁGINA INICIAL

ARQUIVO

CONTACTOS

PUBLICIDADE

ASSINATURAS

INQUÉRITOS

AGENDA

1ª Página

Economia

Sociedade

Centro ajuda empresas a informarem-se sobre novos instrumentos de protecção
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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.
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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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· Sessões de esclarecimento sobre impacte fiscal do
orçamento de Estado em Benavente e Torres Novas
· Próximo Quadro Comunitário contempla pela
primeira vez apoio financeiro ao “Business Angels”
· AIP apresentou programa “Exportar a 1ª vez”
· Nersant disponibiliza formação gratuita para
trabalhadores das empresas
· A medicina dentária é uma arte e deve ser feita
com paixão
· Liga dos Amigos do Hospital de Vila Franca organiza
almoço de confraternização
· O serviço de “babysitting” da Animação sobre
Rodas
· Carregado recebe primeira feira vintage
· Recolha de sangue dia 7 de Dezembro na Póvoa de
Santa Iria
· Servidoce em Alhandra comemora 40 anos de
actividade
· Mercearia do Peixe participa na segunda edição de
“A Gula”
· Anage Perfumarias reabre com imagem renovada
em Santarém
· Associação do Pessoal das OGMA comemorou o 23º
aniversário
· O Lagar do Casalinho faz-lhe o seu próprio azeite
· Evoa celebra primeiro aniversário dia 1 de
Dezembro
· A Distinta abre portas a criadores de todo o país no
Entroncamento
· Cartaxo continua a liderar Associação de Municípios
Portugueses do Vinho
· Scalabis Toastmasters Club no auditório do
Santarém Hotel
· Pai Natal chega ao W Shopping de Santarém este
Sábado pelas 16h30
· Comerciantes dinamizam Rua dos Aliados em
Almeirim durante época natalícia
· Incompol uma empresa com presença em quatro
continentes

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a
redacção de O MIRANTE.
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