ACTUAÇÃO RESPONSÁVEL

Hipoclorito de Sódio PWG - Controlo e Garantia da qualidade
O Hipoclorito de Sódio é produzido e analisado na CUF QI, de acordo com os métodos
identificados no boletim de análise em anexo. O Boletim referido contém identificação do laboratório,
nome comercial do produto, local, intervalo data de fabrico, nome do fabricante, identificação dos
métodos de análise, resultados dos ensaios efectuados.
A periodicidade das análises completas, de acordo com a norma NP EN 901:2009, é
trimestral.
O produto é transferido para o armazém da Quimitécnica.com em Aveiras de Cima em
cisternas rodoviárias dedicadas ou com certificado de lavagem e, é armazenado em depósitos de
PEAD dedicados ao produto.
Cada recepção de Hipoclorito de Sódio, nos depósitos de Aveiras de Cima, só é feita após a
verificação e aprovação das características do fornecimento, nomeadamente o teor de cloro activo, e
de retirada uma amostra testemunho.
Cada recepção corresponde a um lote e é mantida segregada pois a capacidade de cada um
dos depósitos de Aveiras de Cima está relacionada com a capacidade de uma cisterna de 25 tons.
O Hipoclorito de Sódio tem o tempo médio de armazenagem, em toda a cadeia, de 3 dias
entre a produção e a expedição, sendo o tempo máximo de 5 dias.
A expedição do produto é realizada em jerricans homologados para a substância em causa, e
dedicados unicamente ao produto.
A operação de enchimento e manuseamento do Produto é feita por funcionários qualificados e
de acordo com os procedimentos operacionais que fazem parte do manual de qualidade.
O armazém de Aveiras de Cima/Mide está auditado externamente pela norma ESAD II
definida pelo CEFIQ (associação europeia das industrias químicas) e FECC (federação europeia do
comercio químico), no âmbito das GDP (good distribution pratices).
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A detecção de produto não conforme é assegurada através da inspecção e verificação
documental na recepção dos produtos adquiridos e, na inspecção final aos produtos na fase de
expedição.
A garantia da conformidade do Hipoclorito de Sódio é fundamentalmente baseada nos
certificados apresentados pelo fornecedor, com base na história de relacionamento e das acções
conjuntas realizadas.
Sempre que é detectada uma não conformidade de produto, compete ao Responsável da
Área a sua análise e resolução sendo todo o processo documentado de acordo com o Procedimento
de Produto não conforme.
Os produtos rejeitados na recepção e/ou os devolvidos pelos clientes são devidamente
identificados como Não Conformes e armazenados de forma segregada. Para este efeito existe em
Aveiras de Cima um local próprio, adequadamente identificado para armazenagem temporária dos
Produtos Não Conformes.
Todos os resíduos produzidos são encaminhados para operadores de gestão de resíduos
devidamente licenciados.
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