Ação de Formação :
O referencial GLOBAL G.A.P. 5.2 e o
Módulo GRASP
Leça da Palmeira, 19 de Junho de 2019
Duração: 6 h
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ENQUADRAMENTO
O GLOBAL G.A.P. é protocolo de implementação voluntária de Boas Práticas Agrícolas, com um reconhecimento
internacional, que exige o cumprimento de medidas a nível de gestão da exploração, saúde, segurança e bem-estar dos
trabalhadores, gestão de resíduos e poluentes, ambiente e conservação.
A implementação e certificação deste referencial, assegura que os produtos alimentares são seguros e cultivados ou
criados de maneira sustentável, cujos resultados são de minimização dos impactos ambientais negativos das operações
agrícolas, a redução do uso de químicos e uma abordagem responsável à saúde e segurança do colaborador, tal como o
bem-estar animal.
As vantagens da implementação deste referencial e sua certificação são diversas, nomeadamente:
•

Demonstrar o comprometimento da exploração em produzir e disponibilizar alimentos seguros;

•

Aceder aos mercados internos e de exportação mais exigentes, promovendo a confiança do consumidor e do
cliente;

•

Melhorar a organização interna da sua exploração

GRASP significa GLOBALG.A.P. Avaliação de Risco na Prática Social, e é um módulo voluntário pronto para uso
desenvolvido para avaliar as práticas sociais do produtor, abordando aspetos específicos da saúde, segurança e bemestar dos trabalhadores.
Projetado para complementar a certificação GLOBALG.A.P. para aspetos sociais, medidas GRASP podem ser avaliadas
em conjunto com a auditoria GLOBALG.A.P. A avaliação GRASP é válida por um ano e as avaliações são realizadas
anualmente.
O GRASP ajuda os produtores a estabelecer um bom sistema de gestão social nas suas produções. Oferece aos clientes
uma garantia adicional. E ajuda a proteger um dos recursos mais importantes da produção: seu pessoal.

FORMADORA
LILIANA PERESTRELO
Licenciada em Engenharia do Ambiente e Recursos Rurais, pela Escola Superior Agrária de Ponte de Lima. Durante 5
anos desenvolveu atividade no âmbito da assistência técnica a produtores agrícolas.
Desde 2011 que desempenha funções de Gerente e Responsável pelo Departamento de Certificação da NATURALFA –
Controlo e Certificação. No âmbito de referencial Global G.A.P. é inspetora, auditora e formadora com reconhecimento
atribuído pelo Secretariado Global G.A.P.
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DESTINATÁRIOS:
Produtores agrícolas, grande distribuição, associações de produtores, agentes de importação/exportação de frutas e
legumes, responsáveis de Sistemas de Gestão de Qualidade/Ambiente de empresas do setor agroalimentar, consultores
e auditores que possuam conhecimentos no âmbito do referencial de certificação GlobalG.A.P..
OBJETIVOS GERAIS:
No final da ação de formação o participante é capaz de:
•

Atualizar os conhecimentos no âmbito do referencial de certificação GlobalG.A.P, aplicados a explorações
agrícolas de Frutas e Legumes;

•

Reconhecer e implementar as novas exigências da versão GlobalG.A.P. 5.2 e do módulo GRASP

ESTRUTURA CURRICULAR
MÓDULO I- O REFERENCIAL GLOBAL GAP 5.2 - 4 H

•

Introdução ao referencial GlobalG.A.P. versão 5.2

•

Principais alterações da versão 5.2 relativamente à anterior versão 5.1

•

Casos práticos

MÓDULO II- GRASP- 2 H
•

Módulo GRASP

•

Regulamento geral

•

Análise dos requisitos

•

Integração Global GAP

DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO
Datas: 19 de Junho de 2019 , das 9:00 h às 16:00 h (C/ intervalo para almoço)
Duração: 6 h
Local : Edifício CELP-Centro de Escritórios de Leça da Palmeira-Rua Direita, nº 351
4450-652 Leça da Plameira-Matosinhos
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CONDIÇÕES E INSCRIÇÕES
•

Valor da Inscrição-90 €/pessoa + taxa de IVA em vigor

(Condições especiais para mais do que um participante da mesma empresa).
•
Forma de Pagamento: Cheque emitido à ordem da BioConnection, Lda ou por transferência bancária:
Banco CGD, IBAN PT50 0035 0392 00015429 830 43
•

Modo de Inscrição:

Inscrição on-line no site www.bioconnection.pt (Plano da Formação 2019), até 5 dias antes da realização da
formação, com envio do comprovativo de pagamento.

Para mais informações: Tel: 220129700 (9-17 h) ou M: 911858616
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