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Bioqual

UMA REFERÊNCIA EM CONSULTORIA
Higiene, Segurança e Controlo da Qualidade Alimentar são as suas áreas de especialização

Numa conjuntura caracterizada por uma
crescente desconfiança e cepticismo dos
consumidores face aos problemas da segurança e qualidade alimentar, a Bioqual reafirma a sua experiência e vasto know-how
nesta área, representando uma garantia para todos os seus clientes. Para tal,
desenvolve competências e soluções que
asseguram às empresas vantagens diferenciadoras num mercado cada vez mais concorrencial.
Através de uma rede de consultores especializados a nível nacional e internacional
(Espanha, Grécia, Cabo Verde e Polónia), a
Bioqual oferece uma gama completa de
serviços, os quais cobrem todas as necessidades dos seus clientes: sejam produtores
primários, indústrias alimentares, catering,
restauração e hotelaria ou mesmo empresas de embalamento e transporte de produtos alimentares.

A Bioqual oferece, entre outros, os seguintes serviços de consultoria:
q Implementação de Sistemas de Segurança
Alimentar/HACCP (segundo o Codex
Alimentarius, NP EN ISO 22000, BRC, IFS,
Eurep/Global Gap)
q Acompanhamento em processos de certificação
HACCP
q Integração do Sistema HACCP com outros
Sistemas de Gestão
Para além da consultoria, a Bioqual trabalha em
outras duas áreas de negócio: as auditorias e a
formação.
Na área das auditorias destaca-se:
q Auditorias de diagnóstico
q Auditorias a Sistemas de Segurança
Alimentar/HACCP
q Auditorias para selecção e acompanhamento
a fornecedores
Entre as áreas em que presta formação destaca-se:

Com 13 escritórios no país, a Bioqual utiliza uma metodologia sistematizada em
várias fases, permitindo-lhe desenvolver
programas adaptados a cada empresa,
independentemente da sua dimensão ou
sector de actividade:
q Diagnóstico das necessidades
q Planeamento e concepção de sistemas
q Implementação, acompanhamento e
avaliação
q Formação
Sendo a segurança e a qualidade dos produtos alimentares requisitos determinantes para a competitividade, a Bioqual investe o seu know-how e disponibiliza as suas
ferramentas tecnológicas por forma a garantir as melhores soluções aos clientes.

q Higiene e segurança alimentar no sector

das carnes
q Implementação de Sistemas HACCP
q Auditorias HACCP
q Certificação HACCP

Desde 2002 em Portugal, a Bioqual é uma multinacional de consultoria que actua através de uma
rede de consultores especializados. Está integrada
no Grupo Onebiz, o qual possui uma vasta experiência no sistema de franchising. O conceito de
franchising da Bioqual está concebido para consultores em Qualidade e Segurança Alimentar que
desejem desenvolver o seu próprio negócio como
consultores, auditores e formadores nesta área.
O franchising é uma forma de fazer negócio em
parceria e a Bioqual pode ser o seu próximo parceiro de negócio.
N.4 | MAIO 2008 | 77

