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CERTIFICAÇÃO ACOMPANHA O GRUPO DESDE 2005 TENDO SIDO A SEGUNDA CERTIFICAÇÃO ATRIBUÍDA NO PAÍS

Grupo Cooprofar-Medlog renova certificação SA 8000

O Grupo Cooprofar-Medlog, maior grupo de capital exclusivamente português no setor da logística e
distribuição farmacêutica, foi distinguido pela conceituada multinacional SGS no âmbito do Sistema de Gestão
de Responsabilidade Social (SA 8000) implementado. Auditado pela empresa líder mundial em certificações, o
Grupo viu renovada uma certificação que o acompanha desde 2005.
O final do ano 2014 marca, deste modo, o novo alcance do reconhecimento dos valores de Responsabilidade
Social Empresarial inscritos na Norma SA 8000 e seguidos pelo Grupo Cooprofar-Medlog. Manter o equilíbrio
entre os desempenhos social, ambiental e económico continua a ser a política seguida pelo Grupo no sentido
de garantir um desenvolvimento e crescimento sustentável que visem a melhoria contínua de serviços e
produtos.
O Grupo Cooprofar-Medlog começou a ser distinguido com certificações, em 2001, altura em que - as
empresas Cooprofar e Mercafar - implementaram o Sistema de Gestão Integrado (SGI) de acordo com a
norma ISO 9001:2000 (Qualidade). Em 2005, ambas as empresas foram certificadas com a Norma SA 8000
(Responsabilidade Social), tendo sido esta a segunda certificação de Responsabilidade Social atribuída a uma
empresa portuguesa.
O ano 2014 foi exímio pela renovação de várias certificações. O Grupo Cooprofar-Medlog alcançou ainda a
renovação das certificações do Sistema de Gestão da Qualidade e da Inovação (NP ISO 9001 e NP 4457 IDI),
resultante de auditorias protagonizadas, também, pela SGS.
A certificação da SA 8000 é válida até 2017, estando o Grupo, durante este período, sujeito a auditorias de
acompanhamento.
Inseridos na Responsabilidade Social Empresarial (RSE) estão diversos projetos que têm dado corpo à efetiva
preocupação social do Grupo, nomeadamente, no envolvimento com a comunidade. Destacam-se
contribuições com diversas instituições, com maior frequência para as que se dedicam ao apoio de crianças
com cancro (ACREDITAR), jovens em risco (Instituto Profissional do Terço), apoio ao idoso (Alzheimer
Portugal), entre outras.

Para o Grupo Cooprofar-Medlog, o reconhecimento inerente a estas certificações atesta a confiança de que a
sua estrutura, além de apta para encarar os desafios do mercado e promover, continuadamente, a
satisfação dos seus clientes, está também, capacitada para concretizar os seus novos projetos sob a
chancela de empresa inovadora e sempre próxima das necessidades dos seus clientes e parceiros de
negócio.

Sobre o Grupo Cooprofar-Medlog
O Grupo Cooprofar-Medlog desenvolve soluções logísticas na área da Saúde há 40 anos. A vasta experiência acumulada
na cadeia de fornecimento de produtos farmacêuticos e de produtos saúde faz do Grupo um operador logístico de
referência, sendo reconhecido no setor como um player forte e competitivo. Hoje é detentor de um vasto know-how e
posiciona-se no mercado como um parceiro logístico global, sendo o maior grupo de capital exclusivamente português no
setor da logística e distribuição farmacêutica.
About Cooprofar-Medlog Group
The Cooprofar-Medlog Group has been developing logistic solutions in Healthcare for over 40 years. Its vast expertise built
in the supply chain of pharmaceuticals and health products makes the Group a reference logistics operator, with recognition
in the industry as a strong and competitive player. Today, it holds a vast know-how and positions itself in the market as a
global logistics partner and the largest exclusively portuguese capital group in the logistics industry and pharmaceutical
distribution.
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