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INTRODUÇÃO AOS REFERENCIAIS DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR: ISO 22000, FSSC22000, BRC E IFS 

| ENQUADRAMENTO 

Sente necessidade de ir mais além no mundo da segurança alimentar? Pode-se diferenciar! 

Marque uma posição de destaque tendo em vista a qualidade, satisfação e expectativas da sua organização e dos 

seus clientes. 

A ISO 22000, FSSC22000, BRC e IFS são normas destinadas a Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar que 

podem ser implementados por qualquer organização ao longo da cadeia alimentar, independentemente do seu 

tamanho e complexidade. Sendo referenciais normativos de segurança alimentar naturalmente existem muitas 

similaridades entre eles, no entanto, é importante realçar e compreender as especificidades de cada um dos 

referenciais. 

| OBJETIVO 

No final da ação de formação, o formando será capaz de: 

❖ Descrever as características gerais de cada um dos Referenciais de Segurança Alimentar (ISO 

22000:2018, FSSC 22000, BRC, IFS).  

❖ Escolher o Referencial de Segurança Alimentar mais adequado para implementar em cada 

organização.  

| DESTINATÁRIOS  

 

 

 

 

 

| CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

❖ Introdução aos Referenciais de Segurança Alimentar ISO 22000:2018, FSSC 22000, BRC, IFS:  

▪ importância e impacto da certificação. 

❖ Estrutura e formas de avaliação/certificação de cada um dos Referenciais. 

❖ Principais diferenças entre os respetivos requisitos. 

❖ Exercícios de comparação entre os Referenciais; 

✓ Auditores e Consultores; 

✓ Profissionais com interesse de desenvolvimento de competências; 

✓  Quadros superiores e intermédios com responsabilidades ao nível do Sistema de 

Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar; 



  

 

 

 

ES.103.01                                                        Edição:1                                                                       Pág.:2/2 

Cópia não controlada após impressão 

Nota: No final da ação os participantes ficam com um exemplar da versão mais atualizada de cada um dos 

Referenciais e com um resumo de correspondência entre as respetivas cláusulas. 

 

| MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação presencial, com metodologia expositiva, interrogativa e ativa através de estudo de casos práticos. 

 

| METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

• Avaliação contínua (assiduidade, pontualidade, interesse, participação, trabalhos/fichas). 

 

| EQUIPA FORMATIVA 

• Engenheira Ana Margarida Neves: Licenciada em Engenharia Biotecnológica e Mestre em Tecnologia 

e Segurança Alimentar. Responsável da Qualidade/Segurança Alimentar numa indústria alimentar. 

Experiência na implementação de sistemas ISO e GFSI na indústria alimentar e na distribuição/ 

logística. Possui, ainda, vasta experiência na realização de auditorias internas e a fornecedores. 

| LOCAL: Formação em sala em Lisboa (Av. 5 de Outubro). 

| DURAÇÃO: 16 horas 

| DATAS PREVISTAS E HORÁRIO: 

 

 

 

| FORMALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

• Preenchimento de formulário online. Posteriormente receberá um email para finalização do 

processo de inscrição.  

• Valor total do curso = 120,00€ (isento de IVA). 

Nota: desconto de 10% para estudantes, desempregados e participantes da mesma empresa 

(a partir de 3 inscrições). 

 

| CONTACTOS  

Email: geral@esseguranca.pt | Tel. 220 992 131 | Tlmv. 919 476 883 ou 914 362 466. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

- Todos os cursos são ministrados por formadores qualificados e especializados no setor. 
- O número de participantes para cada curso é limitado, pelo que as inscrições serão aceites, por ordem de entrada. 
- A realização dos cursos é condicionada a um número mínimo de inscrições, pelo que a ÉS Segurança, Lda. reserva-se ao direito de adiar a data das 
ações de formação, caso o número de participantes inscritos seja insuficiente.  
- Em situação de cancelamento de alguma ação de formação, será restituído na totalidade o valor pago no ato da inscrição. 

• 4 e 11 de maio 

• Sábados, das 9h – 13h e 14h – 18h  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwJaayWcBf3KhLYa_8LDAPk6Vp53Rtoqw9QR30q5scRrBzDQ/viewform
mailto:geral@esseguranca.pt

