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O
certificador ideal
A Codimaco surgiu em 1993 como
uma associação local de defesa e
promoção da Pera Rocha do Oeste
DOP e, como associação, visava
promover a sua certificação. Os
sócios-gerentes Jacinta Saraiva,
responsável do departamento de
certificação, e Luís Paiva, responsável
do departamento de qualidade,
explicaram, em entrevista connosco,
os eixos de atuação da empresa.

Com o passar dos anos, a associação foi evoluindo, tendo ficado a Codimaco como responsável pelo
controlo e certificação da Pera Rocha do Oeste DOP,
posteriormente, de outros. Em 2008, deixou de ser
associação e passou a ter a designação de empresa.
Atuando na área da agricultura biológica e da indústria alimentar e transformadora, mantém a certificação
da Pera Rocha do Oeste DOP, Maçã de Alcobaça IGP,
Queijo Rabaçal DOP, e, mais recentemente, da Ginja de
Óbidos e Alcobaça IGP. Realizam várias certificações,
entre as quais a certificação GLOBALG.A.P., exigida
por várias cadeias de supermercados e que funciona
como um passaporte internacional para a
exportação, onde se inclui o GRASP, mas
atentos às certificações – ao estarmos permanentemente atualizados nesse âmbito”,
que visa as condições de trabalho e boas
explica Jacinta Saraiva.
práticas sociais, e o referencial Nurture,
Geograficamente, os seus clientes abrangem todo o país, mas a maior parcela
direcionado para o mercado inglês. Para
encontra-se na zona Oeste. Têm 12 colaboradores internos e alguns auditores subcontraalém disso, efetuam também auditorias
tados. A Codimaco marca a sua diferenciação face à concorrência por estar estabelecida
BRC e IFS, bem como análises de águas e
no meio rural, fator que se reflete na facilidade de contacto com quem os procura e está
resíduos, e análises por amostragem, com
no terreno. “Quem nos conhece sabe que tentamos dar resposta em tempo útil, uma vez
recurso a empresas parceiras. A certificação
que temos muito respeito pelos produtores”, sublinha Luís Paiva. Para o sócio-gerente, o
ambiental Greening, a atribuição do Título
setor agrícola “é um pilar da economia e é visível uma nova geração de empresários que
de Regante e a produção integrada são
está a impulsioná-lo, por iniciativa própria”.
também atividades importantes, uma vez
Quanto ao futuro, o caminho passa por acompanhar as exigências de mercado, como
que os agricultores estão sujeitos a uma séaté aqui tem sido feito, procurando crescer ainda mais, apesar do já evidente reconhecirie de práticas que carecem de certificação.
mento. “A ideia é crescer no âmbito do leque de certificações e tentar aumentar o número
“Tentamos ter sempre todas as certificações
de clientes”, conclui o empresário.
solicitadas pelos clientes – cada vez mais

