SOBRE
A APCER
Os colaboradores e parceiros da APCER trabalham todos os dias
com o objetivo de proporcionarem competência e confiança à
sociedade.
O que faz da APCER um dos principais prestadores de serviços
de certificação, auditoria e educação & formação?
Entregamos soluções de valor acrescentado aos nossos clientes,
em qualquer setor de atividade, que lhes permitem diferenciarem-se
num mercado cada vez mais complexo e em constante mudança.
Como resultado da nossa atividade em vários pontos do globo,
possuímos um elevado nível de competência e conhecimento, bem
como recursos, o que nos permite apresentar serviços de elevada
qualidade para clientes nacionais e internacionais.

A nossa presença internacional é reforçada pela participação
na rede IQNet – The International Certification Network.

MISSÃO
Construir confiança entre pessoas e organizações, melhorando as
práticas de gestão e contribuindo para uma sociedade sustentável.

VISÃO
Ser um parceiro global na promoção da confiança.

PROPÓSITO
Melhorar a qualidade e a sustentabilidade da vida.

VALORES

RECONHECIMENTOS
As entidades do Grupo APCER detêm diversas acreditações
e reconhecimentos, que confirmam as suas capacidades enquanto
organismo de certificação, auditoria e formação.
Para mais informações consulte o nosso website ou contacte
os nossos serviços.

CERTIFICAÇÃO
Num mercado competitivo e global, as organizações
procuram a diferenciação com o objetivo de conquistar
novos clientes e mercados. A certificação, como
reconhecimento independente, valida as boas práticas
da organização, garantindo que os seus processos,
produtos e serviços estão em conformidade.
A APCER apresenta soluções de certificação que
permitem às organizações melhorar o seu desempenho,
de forma sustentável, segura e inovadora.

AUDITORIA
Consciente dos constantes desafios com que as
organizações se deparam, e da importância de
direcionarem os seus recursos para a execução das
atividades de negócio, a APCER disponibiliza soluções
de auditoria, interna e a fornecedores, de acordo com
requisitos nacionais e internacionais, ou definidos pelo
próprio cliente, em qualquer parte do mundo e com
auditores competentes.

EDUCAÇÃO
& FORMAÇÃO
Soluções para transformar organizações, seus
profissionais e sociedade.
Com o objetivo de ser parte integrante deste processo
evolutivo, a APCER disponibiliza um conjunto de
programas formativos que contribuem para a aquisição
de competências, para o aumento do conhecimento e
para o desenvolvimento de talento.
Formação Contínua
Pós-Graduações
Especializações Avançadas
Formação In Company

ÁREAS ESPECIALIZADAS
CLIMATE CHANGE
Soluções que permitem mitigar o impacto
das atividades organizacionais no meio
ambiente e sensibilizar a sociedade em
geral para esta realidade.

AGRIFOOD
Soluções eficazes para as organizações da
fileira alimentar e profissionais da área.

IT SECURITY
Soluções que permitem às organizações
prestar serviços de qualidade e assegurar a
confidencialidade, integridade e disponibilidade
do seu principal ativo, a informação.

FOREST
Soluções para uma gestão florestal
responsável e sustentável.

SUPPLY CHAIN
Soluções específicas para organizações que
procuram garantir que os seus fornecedores
atuam de forma responsável, ética e segura.

PORQUÊ
A APCER?
O que nos diferencia? O conhecimento e competência dos nossos
colaboradores, auditores e formadores. Os nossos profissionais
trabalham em equipas multidisciplinares, com experiência em vários
setores de atividade, o que resulta num serviço de excelência e de valor
acrescentado para as organizações e sociedade.
Privilegiamos a proximidade com os nossos clientes para uma resposta
adequada às suas necessidades, em qualquer parte do mundo.

PORTO

LISBOA

Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º
4150-074 Porto - Portugal

Estrada do Paço do Lumiar Campus do Lumiar, Edifício E, R/C
1649-038 Lisboa - Portugal

+351 229 993 600
info@apcer.pt

+351 213 616 430
info@apcer.pt

www.apcergroup.com

EDUCAÇÃO
& FORMAÇÃO
(+351) 969 754 907
educacaoeformacao@apcer.pt

siga-nos em

