
 

 

 

 

 

  

Nome do Curso:  
QUALIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

Público-Alvo 

  
Utilizadores de sistema de segurança alimentar. 
  
OBJETIVOS 

  

 Identificar os objectivos das auditorias; 

 Identificar as fases de uma auditoria; 

 Aplicar as bases comportamentais para a auditoria. 
  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Princípios gerais da gestão da segurança alimentar 

 Requisitos gerais e de documentação do Sistema de Gestão da Segurança Alimentar 

 A Responsabilidade da Gestão de Topo 

 A importância da comunicação externa e interna 

 Recursos para garantir a Segurança Alimentar 

 Programas de pré-requisitos 

 Requisitos para o desenvolvimento da análise de perigos 

 Análise de perigos 

 Programas de pré-requisitos operacionais e plano HACCP 

 Revisão, actualização e planeamento da verificação 

 Rastreabilidade e controlo da Não Conformidade 

 Validação, verificação e melhoria do sistema 

 A ISO 19011 

 Definição das Equipas Auditoras 

 Comportamentos em situação de auditoria 

 Apresentação do Case Study 

 Preparação do Plano de Auditoria e da Lista de Comprovação 

 Execução da Auditoria (reunião de abertura, auditoria, reunião de encerramento) 

 Elaboração do relatório da auditoria 

 Actividades de seguimento da auditoria  

 Análise das auditorias 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 40 horas 
Área de Formação:  541 – Indústria Alimentar 
Local: Sala de Formação da CCAH - AH 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 



   

 

 
Recursos Pedagógicos 

 
Serão utilizados os seguintes métodos pedagógicos: 
 
Afirmativo – Transmissão do saber dos formadores para os formandos (exposição e demonstração); 
Interrogativo – Exploração dos saberes dos formandos levando-os a procurar respostas; 
Ativo – Focalizado nos formandos, fomentando a sua participação, mobilizando e integrando os seus 
conhecimentos, levando a que os mesmos construam o seu próprio percurso de aprendizagem, através 
da realização de trabalhos de grupo. 
 
 
Horário e Regime de Assiduidade 

 
A Formação será realizada em regime pós-laboral. 
 
Período para a realização do curso:    
 
De 23 a 27 de janeiro das 09h-12 e das 13h-18h.  
 
Carga horária total – 40 Horas 
 
Assiduidade:  
Será obrigatória a presença mínima de 90% das horas totais da formação para obtenção do respetivo 
aproveitamento. 
 
Local da Formação 

 
O curso irá ser realizado na Ilha Terceira, mais especificamente nas instalações do Departamento de 
Formação e Qualidade da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 
 
Formadores 

 
Aida Ferreira 
Parceria com a empresa Excellence Azores 
Técnica de qualidade; Pós graduação em Segurança Alimentar e Saúde Pública; Pós graduação em 
Gestão da Qualidade na Saúde; Auditora da APCER; Presidente da Delegação dos Açores da Associação 
Portuguesa da Qualidade. 
 
  
  
Inscrição 

 
€ 200,00 por participante inscrito através de empresa associada 
  
€ 250,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de formandos: 20 
Data limite de inscrição: 17 de janeiro de 2018 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 


