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AÇÃO DE FORMAÇÃO 

Os referenciais IFS Logistics 2.3 e BRC Storage & 

Distribution Issue 4 (alterações às versões anteriores) 

Data. 28 e 29 de Julho de 2021                       
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1. ENQUADRAMENTO 

 
Para as empresas dedicadas ao armazenamento e/ou transporte de géneros alimentícios, interessa garantir 

a confiança aos seus clientes relativamente às características de qualidade, segurança alimentar, 

autenticidade e legalidade dos produtos sob a sua responsabilidade na cadeia logística. 

Diversos retalhistas, proprietários de marcas, industria transformadora e fabricantes de embalagens em todo 

o mundo estão a exigir aos seus fornecedores de serviços de transporte e armazenamento, a certificação pela 

IFS Logistics e BRC Global Standard Storage and Distribution como parte de seus processos de aprovação de 

fornecedores. 

 

Em 1998 o British Retail Consortium (BRC) desenvolveu um referencial com carácter obrigatório para todos os 

fornecedores dos retalhistas do Reino Unido, o BRC Food. 

 O sucesso e o elevado nível de aceitação deste referencial, originou em 2002 a primeira edição do BRC 

Packaging, em 2003 do BRC Consumer Products e em 2006 do BRC Storage and Distribution.  

  

O BRC Storage and Distribution, define um conjunto de boas práticas que asseguram a segurança do produto, 

bem como, que a gestão operacional é desenvolvida, implementada e mantida, por qualquer organização 

envolvida no armazenamento e/ou distribuição de mercadorias. 

 

As normas IFS (International Featured Standards) são desenvolvidas para todas as partes interessadas 

envolvidas na cadeia de fornecimento que pretendam assegurar a qualidade e segurança dos produtos 

alimentares ou não-alimentares e serviços relacionados. 

  

A norma IFS Logistics é aplicável a todas as atividades logísticas de produtos alimentícios e não alimentícios, 

tais como transporte, armazenamento, distribuição, carga e descarga, quer se trate de transporte a granel ou 

de produtos já embalados. 

  

Recentemente, em Novembro de 2020 foi publicada a BRCGS Storage & Distribution issue 4 e mais 

recentemente em junho de 2021 a nova versão da IFS Logistics 2.3 , que deve ser aplicada obrigatoriamente 

nas auditorias a partir de 1 de Outubro de 2021. 

 

 

2. OBJETIVOS 

No final da formação os formandos deverão ser capazes de: 

 

• Compreender e reconhecer os requisitos dos referenciais de Gestão da Qualidade e Segurança dos 

produtos IFS Logistics 2.3 e BRC Storage &  Distribution issue 4 aplicável aos serviços logísticos;  

• Implementar os requisitos e acompanhar o Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança dos 

Produtos e de melhoria continua;   

• Preparar o sistema para futura certificação ou manutenção da já existente. 
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3. DESTINATÁRIOS 

Representantes da Gestão, Diretores ou Gestores com responsabilidade na área de Gestão da Qualidade e 

Segurança Alimentar; Consultores e Auditores. 

 

 

4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

1. Introdução às normas BRC Global Standards e IFS 

a) Evolução e enquadramento GFSI 
b) As normas IFS Logistics e BRC GS Storage & Distribution  

2. Análise dos requisitos dos referenciais BRC Storage & Distribution 4 e IFS Logistics 2.3 e principais 
alterações às versões anteriores: 

1) Compromisso da gestão de topo 
2) Análise de Perigos e Riscos  
3) Sistema de Gestão da Qualidade Segurança do Produto 
4) Instalações 
5) Regras Operacionais dos Veículos 
6) Gestão de Instalações  
7) Boas praticas operacionais 
8) Pessoal 
9) Manuseamento de géneros alimentícios expostos 

3. Módulos voluntários 

4. Conclusões  

  

5. 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. 
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• 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 

 

 

6. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Data: 28 e 29 de Julho de 2021 

Duração: 8 h (das 9:00 h ás 13:00 h) 

Local: Online (Teams) 

 

7. CONDIÇÕES E INSCRIÇÕES 

Valor da Inscrição: 100 €/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 2017), até 5 dias antes da 
realização da formação, com envio do comprovativo de pagamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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