
 
 
 
 

Alterações norma NPEN ISO 22000:2018-Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar 
 ponta delgada-19 novembro 
 
 

HORÁRIO: 9:00H-17:00H 
 

DURAÇÂO: 7H 
 
 

DESTINATÁRIOS 
Responsáveis de qualidade e segurança alimentar. Outros colaboradores da área de qualidade, produção, 
distribuição e armazenamento. 
 
 

OBJETIVOS 
Identificar as alterações e os requisitos da ISO 22000:2018. Planear e implementar o sistema de gestão da 
segurança alimentar (SGSA) de acordo com a ISO 22000:2018. Operacionalizar a integração com outros sistemas 
de gestão 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

As principais alterações da norma ISO 22000:2018 

Contexto do negócio e partes interessadas 

Comprometimento da gestão e liderança 

Gestão de risco 

O ciclo PDCA 

Controlo de processos, produtos ou serviços fornecidos externamente 

 
FORMADORA: Engª Maria José Morais-Consultora, formadora e auditora em sistemas de gestão da qualidade, 
sistemas de gestão da segurança alimentar e sistemas de gestão ambiental. 
 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 125.00€ 
N/Associado: 187.50€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 31 outubro 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas 
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
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