A CERTIF

ASSOCIADOS

A CERTIF – Associação para a Certificação é um organismo acreditado no âmbito da
norma ISO/IEC 17065, para a certificação de produtos, serviços e processos, incluindo
o Regulamento de Produtos da Construção, e para a norma ISO/IEC 17021 para a certificação de sistemas de gestão.

ABIMOTA – Associação Nacional dos Industriais de Bicicletas, Ciclomotores, Motociclos e Acessórios
AEP – Associação Empresarial de Portugal
AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal
ANEME – Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas
ANIMEE – Associação Portuguesa das Empresas do Sector Eléctrico e Electrónico
ANIPB – Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão
ANTROP – Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Passageiros
APCER – Associação Portuguesa de Certificação
APCMC – Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção
APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça
APICER – Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de Cristalaria
APTA – Associação de Produtores e Tubos e Acessórios
ATIC – Associação Técnica da Indústria do Cimento
CATIM – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica
CITEVE – Centro Tecnológico das Industrias Têxtil e do Vestuário
CONTROLVET
CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
CTIC – Centro Tecnológico da Indústria do Couro
Fundação AIP
IEP – Instituto Electrotécnico Português
ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade
ITeCons – Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Plataforma para a Construção Sustentável
QSP – Qualidade Siderúrgica Portuguesa
RELACRE – Associação dos Laboratórios Acreditados de Portugal

Organismo Notificado para o Regulamento dos Produtos de Construção.
Associação de direito privado, sem fins lucrativos, tem como membros associações empresariais e laboratórios, fundamenta a sua atuação nos princípios da imparcialidade,
integridade e rigor técnico como garante da sua credibilidade.

CERTIF

CERTIF – Associação para a Certificação is an accredited body according to ISO/IEC 17065
for certification of products, services and processes, including the Construction Products
Regulation, and also to ISO / IEC 17021 for management systems certification.
Notified Body for the Construction Products Regulation.
Private law and nonprofit organization, having as members business associations and
laboratories, basing its activities on the principles of impartiality, integrity and technical
competence as a guarantee of its credibility.

MEMBERS

O QUE
OFERECEMOS

RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

A CERTIF disponibiliza aos seus clientes um vasto leque de serviços de certificação, permitindo-lhes,
assim, um mais fácil acesso aos mercados.

A CERTIF é:

A quase totalidade da atividade está acreditada pelo organismo de acreditação nacional, IPAC, sendo
uma evidência da sua competência técnica.
A CERTIF é líder de mercado na certificação de produtos e serviços, abrangendo um amplo universo,
no qual se inclui: Agroindustrial, Construção, Desporto e lazer, Elétrico, Energia, Gases fluorados com
efeito de estufa, Metalomecânica, Segurança, Serviços, Software, Telecomunicações, Transporte.
Ao nível da certificação de sistemas de gestão tem igualmente, uma oferta alargada: Qualidade, Ambiente, Higiene e segurança no trabalho, Segurança alimentar, HACCP, Qualidade aplicada ao setor
automóvel, Sistema de boas práticas de produção para o setor dos cosméticos.
A CERTIF também oferece a certificação de pessoas, nomeadamente, auditores ISO 9001 e ISO 50001
e vários profissionais que exercem atividade no sector energético.
Marcação CE
A CERTIF é Organismo Notificado no âmbito do Regulamento dos Produtos de Construção, para uma
vasta gama de normas para as quais está acreditada.
Face à grande diversidade de oferta a CERTIF está apta a oferecer aos seus clientes uma série de certificações que poderão ser conjugadas entre si, como sistema de gestão e produto, vários sistemas de
gestão (sistema integrado) ou produto e marcação CE, permitindo ao cliente uma maior economia
de tempo e de custos.

O único organismo de certificação português membro dos acordos europeus na
área elétrica:
- CCA – material elétrico de baixa tensão
- HAR – cabos elétricos harmonizados
- ENEC – equipamentos de iluminação, seus componentes, equipamentos de
tecnologias de informação, diversos componentes elétricos e eletrónicos e eletrodomésticos
- Membro da ETICS, associação europeia que agrupa os organismos de certificação
na área eléctrica
“Empowered Body” para a concessão da Solar Keymark - Produtos Solares Térmicos
Representante nacional no IECEE (Sistema Internacional de Conformidade de
Ensaios e Certificação de Equipamento Elétrico) e membro do seu Certification
Management Committee.
Organismo de Certificação do CB-Scheme e do CB-FCS-Scheme do IECEE para o
reconhecimento internacional de certificados de ensaio e de auditorias.
Membro do EUROCER-Building, associação que agrupa organismos europeus de
certificação na área da construção.
A CERTIF é signatária de Acordos Bilaterais de Reconhecimento Mútuo de certificação ao nível europeu e internacional que permitem acesso a outras marcas de
conformidade.

WHAT
WE OFFER

INTERNATIONAL
RELATIONSHIP

CERTIF offers to its customers a wide range of certification services, facilitating an easier access to
markets.

CERTIF is:

Almost all of the activity is accredited by the national accreditation body, IPAC, as evidence of its technical competence.
CERTIF is the market leader in the certification of products and services covering a broad range, which
includes: Agro industrial, Construction, Sport and leisure, Electrical, Energy, Fluorinated greenhouse
gases, Metalomechanics, Security, Services, Software, Telecommunications, Transport.
At the level of certification of management systems the offer is also wide: Quality, Environmental, Occupational Health and Safety, Food safety, HACCP, Quality applied to the automotive sector, Cosmetics
Good Manufacturing Practices,

The only Portuguese body member of the European Agreements in the electrical
area:
- CCA - Electric Low Voltage Equipment
- HAR - Harmonized Electric Cables
- ENEC - Lighting Equipment, luminaires and components, information technology equipment, electrical and electronics components and household appliances
- Member of ETICS, European Association for certification bodies in the electrical
sector
Empowered Body for Solar Keymark - Solar Thermal Products

CERTIF has also developed certification of personnel, namely, ISO 9001 and ISO 50001 auditors and
various professionals whose activity is in the scope of energy sector.

National representative in IECEE (International System of Conformity Testing and
Certification of Electrical Equipment) and a member of its Management Certification
Committee.

CE Marking

Certification Body of CB-Scheme and CB-FCS-Scheme of IECEE for international recognition of test certificates and audits.

CERTIF is a Notified Body for the Construction Products Regulation, for a wide range of standards, and
based on its accreditation.
Due to the wide range offered, CERTIF is able to offer its customers a number of certifications that can
be combined with each other, such as product and management systems, integrated management
systems or product and CE marking. This capability is an asset to its customers in saving time and
money, because they will be dealing with a single partner.

Member of EUROCER-Building, association that groups European certification bodies
of the construction sector.
CERTIF is signatory of various Bilateral Agreements on Mutual Recognition of certification at European and international level that give access to other conformity marks.

Acreditada pelo IPAC
como organismo
de certificação de
produtos, serviços e
sistemas de gestão

Accredited by IPAC
as certification body
for products, services
and management
systems

Membro de:

www.certif.pt
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2810-237 Almada – Portugal
Tel. 351.212 586 940
Fax 351.212 586 959
e-mail: mail@certif.pt

COIMBRA
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3025-307 Coimbra – Portugal
Tel. 351.239 499 207
Fax 351.212 586 959
e-mail: coimbra@certif.pt

PORTO
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4100-414 Porto – Portugal
Tel. 351.220 500 665
Fax 351.212 586 959
e-mail: porto@certif.pt

