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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

MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 

Dar resposta ao requisito legal estabelecido no n.º 9 do artigo 8.º do Anexo I da Portaria n.º 
1532/2008 e à Portaria n.º 773/2009;

Dar responsa ao requisito legal estabelecido no artigo 13º do Decreto-Lei nº 56/2011;

Construir um referencial de certi�cação de serviço baseado num conjunto de requisitos 
reconhecidos pelo mercado e garantir a sua veri�cação periódica através de auditorias 
efectuadas por um organismo de certi�cação;

De�nir os requisitos que permitam aos prestadores de serviço oferecer aos seus clientes 
soluções adequadas à satisfação das suas necessidades, emitindo, em simultâneo, que o 
cliente possa proceder à selecção de fornecedor com base em critérios especi�cados;

Fornecer às empresas prestadoras do serviço um recurso que permita reconhecer a sua 
competência técnica;

Garantir aos vários intervenientes no mercado da segurança que as empresas que cumprem 
com a Norma se regem por um conjunto de normas e requisitos reconhecidos;

Incentivar a melhoria contínua do serviço  através do desenvolvimento da competência e da 
qualidade.

O QUE É A

CERTIFICAÇÃO?
A presente norma de�ne os requisitos de certi�cação dos serviços de manutenção de extintores e 
visa ir de encontro dos objectivos seguintes:

A eiC encontra-se acreditada pelo IPAC para estes serviços de 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.
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METODOLOGIA

CERTIFICAÇÃO

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.

ORGANIZAÇÃO DO

PROCESSO
APRESENTAÇÃO DA

CANDIDATURA

ACÇÕES DE MELHORIA

SELECÇÃO DO

AUDITOR
PLANEAMENTO DA

AUDITORIA

PARECER
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EXECUÇÃO DA

AUDITORIA
RELATÓRIO DA
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PARECER

PARECER

POSITIVO

CERTIFICAÇÃO


