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SISTEMAS DE GESTÃO
Qualidade | Ambiente | Seg. e Saúde no Trabalho | Seg. Alimentar | 
Gestão de Acessibilidades | Responsabilidade Social | Gestão da Seg. de 
Informação | Gestão da Energia | Gestão da Investigação, Desenvolvimento 
e Inovação (IDI) | Gestão da Tec. de Informação | Gestão de Rec. Humanos 
| Gestão de Formação Pro�ssional

PRODUTOS

Alimentar | Electrónico | Mat. de 
Construção (Betão) | Cabo p/ Uso 
Marítimo | Comb. e Derivados de 
Resíduos

CONTROLO
DE PRODUÇÃO
EM FÁBRICA

SERVIÇOS
Franchising | Respostas Sociais | Serviços Funerários | Manutenção de 
Extintores | Prest. de Serviços de Manutenção | Turismo de Habitação e 
Turismo no Espaço Rural | Serviços de Tradução | Gases Fluorados | Controlo 
de Pragas

CERTIFICAÇÃO DE

GASES FLUORADOS
ET 02 08 - Serviços de Instalação, Manutenção e Assistência Técnica

O QUE É A

CERTIFICAÇÃO?
É uma declaração formal no qual uma entidade externa, independente e reconhecida, chamada 
Entidade Certi�cadora, avalia se o Serviço de Gases Fluorados da Organização atende aos requisi-
tos da Especi�cação Técnica “ET 02 08 - Gases Fluorados - Serviços de instalação manutenção e 
assistência técnica”  aplicável. Esta avaliação é efetuada através da realização de auditorias.

OBJETIVO DA CERTIFICAÇÃO
As alterações climáticas são reconhecidas como uma das mais relevantes ameaças ambientais, 
sociais e económicas da atualidade. A resposta a este problema tem-se traduzido na aplicação de 
um conjunto de instrumentos e de medidas com o objetivo, entre outros, de promover uma redução 
signi�cativa das emissões de gases com efeito de estufa.

O gás com efeito de estufa responsável pela maior parte das emissões é o dióxido de carbono 
(CO2), existindo, contudo, outros também relevantes, destacando-se os gases �uorados, em particu-
lar os regulamentados pelo Protocolo de Quioto, pelo seu elevado potencial de aquecimento global.

Neste contexto, o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram vários Regulamentos, cujo principal 
objetivo consiste na redução das emissões de gases �uorados com efeito de estufa abrangidos pelo 
Protocolo de Quioto.

A Certi�cação do Serviço de Gases Fluorados tem por objetivo dar resposta às exigências estatutá-
rias e regulamentares impostas pela União Europeia (EU), concedendo ao mercado uma garantia 
de que as Organizações Certi�cadas demonstram preocupações ambientais, qualidade e seguran-
ça, elevando o nível do serviço, reduzindo perdas e melhorando a prestação.

A Certi�cação é obrigatória e é um garante de que as Organizações possuem Técnicos Certi�ca-
dos, equipamentos e documentos que permitem evidenciar o controlo das atividades relacionadas 
com o objeto da Certi�cação.

ESCOLHER A

A eiC é uma sociedade anónima, que na sua génese resultou das 
vontades e saberes de entidades de referência e especialista com 
larga experiência na atividade de cert�cação em Portugal e na 
Europa.

Acreditada desde 2001 para a certi�cação de Sistema de Gestão da 
Qualidade, Produtos e Serviços, a eiC tem-se pontuado pelo sólido 
acompanhamento dos clientes, destacando-se de entre diversas 
características, quer o alargamento sistemático dos serviços cert�ca-
dos disponíveis, quer do mercado dos países onde vai marcando 
presença.

Atualmente a eiC está presente em países africanos de expressão 
portuguesa como Angola, Cabo Verde, Moçambique numa perspeti-
va de suporte ao tecido empresarial daqueles mercados emergentes.

Decorrente da acreditação IPAC e consequente reconhecimento IAF, 
os nossos certi�cados são, a nível nacional e internacional sinónimos 
de con�ança e credibilidade.



FAQs
A CERTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE GASES FLUORADOS É OBRIGATÓRIA?

O processo de Certi�cação é simples e qualquer Organização pode obtê-la, para isso basta demonstrar e garantir, 
através de equipamentos e documentos que o seu Serviço é controlado e está de acordo com as normas técnicas.

Para obter a certi�cação o primeiro passo é solicitar um orçamento à eiC através do e-mail geral@eic.pt. 

COMO OBTER A CERTIFICAÇÃO?

Assegurar que a Organização se mantenha no Mercado (a Certi�cação é obrigatória);

Melhorar a imagem da Organização e do seu Serviço junto dos Clientes;

Assegurar a e�cácia e e�ciência do Serviço e que atende à Especi�cação Técnica;

Fazer frente à concorrência desleal;

Prevenção de Riscos.

QUAIS AS VANTAGENS?

Sim, de acordo com a Regulamentação Europeia e Legislação Portuguesa a Certi�cação do Serviço de Gases Fluorados é 
obrigatória.

E, para além de ser requisito para que as Organizações continuem a operar no mercado, permite assegurar que o 
Serviço é controlado e respeita continuamente os documentos técnicos de referência.

É UMA CONSTANTE DO NOSSO
MÉTODO DE TRABALHO!

RIGOR

O Rigor é parte integrante da simplicidade que 
queremos oferecer aos Clientes.

É o Rigor que permite obter soluções descomplicadas 
mas que atendem a todas as exigentes solicitações 
de um processo de Cerri�cação.
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