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SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 

SEGUNDO A NORMA ISO 22000:2018 (NOVA VERSÃO) 

| ENQUADRAMENTO 

Sente a necessidade de ir além dos requisitos legais? Pode-se diferenciar! 

Marque uma posição de destaque, qualidade e satisfação dos seus clientes, recorrendo a certificações segundo 

referenciais normativos. 

A ISO 22000 é uma norma destinada a Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar que pode ser implementada 

por qualquer organização ao longo da cadeia alimentar, independentemente do seu tamanho e complexidade. A 

sua edição de 2018 traz clareza e alinhamento às normas existentes para que as empresas possam integrar os 

seus sistemas de gestão. 

| OBJETIVO 

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

 Conhecer o enquadramento legal e normativo aplicado ao sector alimentar; 

 Compreender os conceitos básicos do sistema de gestão de segurança alimentar ISO 22000; 

 Identificar e compreender os requisitos da ISO 22000:2018; 

 Planear e implementar sistemas de gestão da segurança alimentar de acordo com a ISO 22000:2018;  

 Operacionalizar a integração com outros sistemas de gestão. 

| DESTINATÁRIOS  

 

 

 

| CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Qualidade e Segurança Alimentar | Enquadramento legal e a norma ISO 22000; 

 Princípios gerais do sistema de gestão da segurança alimentar segundo a ISO 22000; 

 Os programas de pré-requisitos do HACCP; 

 Estrutura e requisitos da ISO 22000:2018: 

o Contexto da organização | Liderança | Planeamento | Suporte | Operação 

o Avaliação do desempenho | Melhoria; 

 Implementação de um sistema ISO 22000 – requisitos gerais e de documentação; 

 Integração com outros sistemas de gestão, nomeadamente a ISO 9001. 

- Recém-licenciados do sector alimentar; 

- Profissionais com interesse de desenvolvimento de competências; 

- Quadros médios e superiores do sector alimentar e de Entidades Oficiais. 
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| 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, teste final). 

 

| EQUIPA DE FORMADORES 

 Formadores certificados pelo IEFP, com vasta experiência no referencial NP EN ISO 22000. 

 

| LOCAL: Formação em sala no Porto, Lisboa e Algarve. 

 

| DURAÇÃO: 20 horas (4 H - Case study em contexto de trabalho) 

 

| DATA PREVISTA E HORÁRIO: 

 
 

| FORMALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

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

processo de inscrição.  

 Valor total do curso = 160€ (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. 

 

 FORMAÇÃO REALIZADA EM PARCERIA COM SIMPLE 2 WORK, UNIP., LDA. 

 

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. 
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 •Início a 5 de novembro 

 
•Segunda e Quarta - Feira 

19h às 22h 
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 •Início a 10 de novembro 
 

•Sábados                                   
9h às 13h e das 14h às 18h 

A
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R

V
E •Início a 16 de novembro 

 

• Sextas-feiras                                  
9h às 13h e das 14h às 18h 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj2TIHxgctK1HcMi6JeV1WlIJdPVnG0xzfsZ2GffZneP8Dig/viewform
mailto:geral@esseguranca.pt

