
  

 

 

 

ES.103.01                          Cópia não controlada após impressão                                                                                                     Edição:1 
 

CURSO: REFERENCIAL IFS FOOD V.7  

| OBJETIVOS 
No final da ação de formação, os formandos deverão ser capazes de: 

❖ Identificar os objetivos e os benefícios do Referencial IFS Food v.7; 

❖ Interpretar os requisitos da versão 7 do IFS Food; 

❖ Implementar um sistema de gestão da Qualidade baseado na norma IFS. 

| CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

❖ Enquadramento do Referencial IFS Food v.7: Princípios, Vantagens e Âmbito 

❖ Análise e interpretação dos requisitos do Referencial IFS Food v.7  
- Liderança e compromisso 

  - Sistema de Gestão da qualidade e segurança alimentar 
- Gestão de recursos 
- Operacionalização 
- Medição, Análises e Melhorias 
- Plano de Defesa Alimentar (Food Defense) 

❖ Protocolo de certificação 
- O processo de Certificação de Alimentos IFS 
- Tipos de Não Conformidades 
- Classificação da auditoria/ Pontuação 
- Relatório de auditoria 

MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação online: o curso decorrerá com recurso a duas plataformas, com o objetivo de manter o grupo sempre 

conectado ao longo de todo o percurso formativo. A plataforma Zoom para as sessões síncronas e a App Telegram 

para disponibilização de materiais, gerar lembretes e interação entre Formador e Formandos.  

EQUIPA FORMATIVA 

Eng.ª Katia Raposo dos Santos – Licenciada em Engenharia Alimentar, Pós-Graduada em Gestão da Qualidade e 

Segurança Alimentar.  Consultora e Formadora no domínio da Qualidade alimentar, com vasta experiência nacional e 

internacional em diferentes sectores da área alimentar. Tradutora em Auditorias SGS das Normas IFS e BRCGS. 

Auditoria com especial enfoque no Referencial IFS Food. 

DURAÇÃO: 20 Horas (12H síncronas e 8H assíncronas)  

DATAS E HORÁRIOS: Sessões síncronas, nos dias 3, 5, 10 e 12 de maio de 2021, das 18:00 às 21:00 

No período assíncrono serão disponibilizados materiais para progressão das aprendizagens, o formando conta com o apoio contínuo 

do Formador para solidificar e validar aprendizagens e esclarecer questões. 

INSCRIÇÕES  
▪ Preenchimento de formulário online.  

▪ Valor total do curso = 129,00€ (isento de IVA). 

CONTACTOS  
Email: formacao@esseguranca.pt | Tel. 220 992 131 ou 211 367 470 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
- A realização do curso 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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0kYxVSaFo_diZOZplBrAoCOJ66W6KZg0DlhmGFqEepu2Dxw/viewform
mailto:formacao@esseguranca.pt

