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1. ENQUADRAMENTO 

Os diversos referenciais de gestão da qualidade e segurança alimentar certificáveis vêm incorporando 

requisitos de biovigilância, bioterrorismo e contaminações intencionais, em particular o referencial IFS Food 

no que se refere ao requisito Food Defense. Estes riscos são de natureza diferente da dos riscos de segurança 

alimentar – Food Safety, que a indústria alimentar e de bebidas aprendeu a gerir.  

Vivemos num mercado global onde as empresas possuem clientes com abrangência à escala mundial. Neste 

mundo frágil e turbulento, estes clientes podem ser alvo de ameaças de grupos ideologicamente motivados.  

Com este curso pretende-se fornece orientações gerais para a indústria, que a ajudará a avaliar e reduzir o 

risco para as suas empresas, bem como para atenuar a consequências de um ataque, tanto externo como 

originado pelos seus próprios funcionários. 

 

2. OBJETIVOS 

No final da ação de formação o participante é capaz de: 

• Compreender conceitos de Defesa dos Alimentos, análise de vulnerabilidades e ameaças; 

• Reconhecer os requisitos de Defesa dos alimentos nos Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar 

(FSSC22000, IFS, BRC); 

• Desenvolver um Plano de Defesa de Alimentos 

3. DESTINATÁRIOS 

Quadros superiores e intermédios das empresas agroalimentares com responsabilidade na área da Gestão 

da  Qualidade e Segurança Alimentar, consultores e auditores. 

 

 

4.  FORMADORA- Maria de Fátima Franco 

 

• 1992- Licenciatura em Engenharia Alimentar, pela ESB/UCP 

• 2001-Pós graduação em Segurança Alimentar pela ESB/UCP  

• 2011- Curso Geral de Gestão na Católica Business School (UCP) 

• 2011-Mestrado Integrado Ciências Farmacêuticas (FFUP) 

• Desde 2011-Diretora Geral da BioConnection, Lda , desenvolvendo a sua atividade como consultora e 
auditora de Sistemas de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar no setor agroalimentar. 

• Desde 2011- Formadora, consultora e auditora dos referenciais BRC Food, BRC Packaging, BRC Storage & 
Distribution, IFS Food e IFS Logistics. 

• Desde 2001 -Formadora certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional 

• Desde 2001 -Consultora e auditora de Sistemas de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar (Codex 
alimentarius, ISO9001, ISO22000 ) em diversas empresas agroalimentares, de materiais de embalagem e de 
distribuição alimentar. 

• De 1998-2010-Coordenadora dos Cursos de Especialização Tecnológica (ensino pós secundário) na 
AESBUC–Associação para a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e foi 
orientadora de estágios curriculares em empresas nacionais e estrangeiras do setor agroalimentar no 
âmbito da Qualidade e Segurança Alimentar. 

• De 1996-1998-Diretora Técnica numa empresa de produtos de higiene corporal e cosmética  

• De 1992-1997-Docente no Ensino Básico e Secundário 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução ao Food Defense    

2. Os principais requisitos de Food Defense baseados em fontes internacionais (PAS 96) 

3. Requisitos específicos do Food Defense nas principais normas de gestão de segurança alimentar: 

IFS, BRC e FSSC22000  

4. Apresentação de ferramentas para desenvolver um plano de Food Defense 

5. Caso de estudo: Elaboração do plano de Food Defense 

 

6. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

• DATA: 12 de Abril de 2021 

• DURAÇÃO: 4 h (das 9-13 h) 

• LOCAL:  Online 

 

7. CONDIÇÕES E INSCRIÇÕES 

 

• INSCRIÇÃO: 50 €/ pessoa  + taxa de IVA em vigor  

(20% de desconto para particulares e condições especiais para mais de duas inscrições da mesma 

empresa ) 

 

• FORMA DE PAGAMENTO:   

Cheque emitido à ordem da BioConnection, Lda ou 

 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), até 5 dias antes da realização 

da formação, com envio do comprovativo de pagamento. 

 

 

 

 

 

Para mais informações contacte: Tel: 220 129 700 (9-17 h) ou M: 911858616 
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