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1. ENQUADRAMENTO 

Face à crescente importância das marcas próprias nas suas vendas, as cadeias de distribuição exigem mais dos seus 

fornecedores em termos de qualidade e segurança dos produtos. De forma a sistematizar e racionalizar os esforços 

desenvolvidos, foram definidos referências e sistemas de certificação adotados em larga escala pela grande 

distribuição.  

Para as empresas do sector alimentar que se têm que preparar para o cumprimento de standards como a IFS Food, 

importa conhecer a sua evolução ao nível das exigências de segurança alimentar (Food Safety),  bem como os requisitos 

de defesa dos seus produtos contra contaminações intencionais por motivos maliciosos  (Food Defense) ou por motivos 

económicos ( Food Fraud), desenvolvendo um Sistema de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar com vista à 

obtenção ou de manutenção da certificação. 

A nova versão 7 publicada em  6 de Outubro de 2020 e entra em vigor a partir de 1 de Julho de 2021, sendo possível às 

empresas fazer a sua transição a partir de Março de 2021. 

2. OBJETIVOS 

Os participantes no final da formação deverão ser capazes de: 

• Reconhecer os requisitos exigidos pela nova versão da IFS-Food 7 

• Implementar um Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar baseado nas exigências preconizadas 

pelo referencial IFS-Food 7 numa empresa do setor alimentar  e preparar para a renovação da certificação. 

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 FSSC22000, BRC Food, BRC Packaging, BRC 
Storage & Distribution, IFS Food e IFS Logistics. 

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

• 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 aos referenciais IFS : 

1.1. Origem e evolução e estrutura do referencial 

1.2. Âmbito de aplicação 

2. Os Requisitos do referencial IFS Food 7 e principais alterações à versão anterior 

2.1. Compromisso da gestão 

2.2. Sistema de Gestão da Qualidade e da Segurança Alimentar 

2.3. Gestão de Recursos 

2.4. Processos operacionais 

2.5. Medição, Análises e melhorias 

2.6. Plano Food Defence  

6. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

• DATA:  23 de Julho de 2021 

• DURAÇÃO: 4 h (Das 9:00 h ás 13:00 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 do que um participante 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: Tel: 220129700 (9-17 h) ou M: 911858616 
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