
 

  

 

 

 

  

CULTURA DA SEGURANÇA 

ALIMENTAR 
Formação online 

BioConnection-Consultoria e Formação, Lda 
Rua Direita , 351 

4450-652 Leça da Palmeira 
Geral@bioconnection.pt 
www.bioconnection.pt 

Data: 11 de Março de 2022 
Duração: 4 h 

mailto:Geral@bioconnection.pt


 

   
BioConnection- Consultoria e Formação, Lda. 
Edifício CELP-Centro de Escritórios de Leça da Palmeira 
Rua Direita, nº 351-4450-652 Leça da Palmeira   
M: +351 911 858 616 |Tel./Fax. : +351 220 129 700 | geral@bioconnection.pt |  www.bioconnection.pt 1/2 

1. Enquadramento 

O desenvolvimento e o fortalecimento de uma cultura de segurança alimentar, no qual o ser 

humano é elemento-chave, é caminho estratégico cada vez mais defendido para empresas 

alimentares ampliarem a eficácia de seus sistemas de gestão. Uma iniciativa que passa pelo 

envolvimento e comprometimento de todos os níveis da organização, considerando inclusive a 

sua missão e visão. 

O GFSI define cultura da segurança alimentar como: “Valores, crenças e normas compartilhados 

que afetam a mentalidade e o comportamento em relação à segurança alimentar em toda a 

organização “. 

2. Objetivos Gerais 

No final da formação o participante deve ser capaz de:  

 

• Identificar os conceitos básicos sobre Cultura da Segurança Alimentar 

• Identificar quais as normas de referência e respetivos requisitos (GFSI)  

• Aplicar na sua organização uma estratégia de Cultura de Segurança Alimentar 

• Distinguir as ferramentas para sua implementação. 

 

3. Destinatários 

Quadros superiores e intermédios das empresas agroalimentares com responsabilidade na 

área da Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar, consultores e auditores. 

 

4. A Formadora: Mª de Fátima M.C. 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  
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5. Conteúdos programáticos 

1. Introdução à Cultura da Segurança Alimentar e seu enquadramento GFSI 

2. Requisitos específicos de Cultura da Segurança Alimentar nas principais normas de 

Gestão da Qualidade e Segurança alimentar: IFS Food 7 e BRC Food 8 

3. Guias e orientações internacionais para sua implementação 

4. Apresentação de ferramentas para desenvolver um plano de Cultura de Segurança 

Alimentar . 

 

6. Data e Local de Realização 

• Data: 11 de março de 2022                      

• Duração: 4 h (das 9-13 h) 

• Local:  Online  

 

7. Condições e Inscrições 

• Valor da 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 contacte: Tel: 220 129 700 (9-17 h) ou M: 911858616 
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