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PERCURSO ACADÉMICO | FORMAÇÃO  

Licenciatura em Eng. Biológica pela Escola Superior de Biotecnologia da  Universidade 

Católica

Pós-Gradução em Sistemas integrados da qualidade, ambiente e segurança

Técnico Superior de Segurança do Trabalho

Mestrado em Engenharia Alimentar e Nutrição 

Auditor Líder ISO9001 – Qualidade (Auditor de Certificação)

Auditor Líder FSSC22000 – Segurança alimentar (Auditor de Certificação)

Auditor Coordenador ISO45001 – Segurança do Trabalho

2006

2007

2008

2014

2017

2019

Várias formações de normas assim como participação em seminários e colóquios da 

qualidade, segurança alimentar, ambiente e segurança do trabalho.

CV completo em https://www.qsconsult.pt/quemsomos

https://www.qsconsult.pt/quemsomos
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Responsável Qualidade Gelpinhos – Fábrica Pescado Congelado 
https://gelpinhos.pt/

Responsável Qualidade Frutóbidos – Fábrica de Licor de Ginja em 

regime de part-time permitindo incrementar a consultoria noutras 

empresas https://viladasrainhas.pt/

Responsável Qualidade RO-Rações Oeste – Fábrica de Rações para 

animais  em regime de part-time https://www.racoesoeste.com/

2006 até ao momento – Mais de 4000H de formação em diversos 

centros de formação e universidade

Mais de 50 clientes de certificação (auditorias e consultoria)

Faço parte da Bolsa de Auditores da 

TUV, Bureau Veritas e DQS 

(Prestigiadas entidades de certificação 

a nível mundial) 

PERCURSO ACADÉMICO | FORMAÇÃO  

2006 a 

2010

2010 a 

2018

2013-

momento

2006 –

momento

2014 a 

2019

https://www.tuv.com/portugal/en/ https://www.bureauveritas.pt/en https://www.dqs-portugal.com/

https://gelpinhos.pt/
https://viladasrainhas.pt/
https://www.racoesoeste.com/
https://www.tuv.com/portugal/en/
https://www.bureauveritas.pt/en
https://www.dqs-portugal.com/
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PORQUÊ CERTIFICAR?
• Organização interna, através de uma clara definição de funções e responsabilidades, identificação dos processos 

operacionais e de suporte, definição de objetivos por processos e respetivos mecanismos de monitorização e 

medição e implementação de metodologias internas de controlo;

• Reputação da marca;

• Vantagens em concursos públicos (pontuação)

• Foco na satisfação do cliente, procurando constantemente ir ao encontro das suas necessidades e expectativas;

• Implementação de uma cultura de melhoria contínua, procurando sempre a eficiência e eficácia das atividades 

realizadas;

• Acesso a novos mercados e oportunidades de negócio, incluindo internacionalização (existem clientes que nem 

aceitam cotações sem certificação)

• Usar os mesmos termos na comunicação entre cliente-fornecedor;

• Avaliação por entidade externa, independente e credível, com o objetivo de identificar pontos de melhoria

• Garantia de homogeneização dos controlos da qualidade dos produtos/serviços

• Etc.
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PORQUÊ CERTIFICAR?
Os distribuidores por norma não apresentam quem produz, portanto 

têm de ter garantia que é uma empresa certificada para minimizar os 

riscos de problemas. É desconhecimento da maioria da população 

portuguesa que os dois maiores retalhistas europeus são o Lidl e o 

Aldi e normalmente quem fornece a um não fornece ao outro. Em 

Portugal quem mais exige é sem dúvida o Lidl.

O grupo GFSI define quais as 

normas aceites para se poder 

produzir para os seus 

associados. 

Não apresenta

A mercadona e 

o intermarché já 

apresentam 

quem fabrica
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QUALIDADE

SEGURANÇA TRABALHO

AMBIENTE

CONCILIAÇAO DA VIDA 
PROFISSIONAL, 

PESSOAL E FAMILIAR 
NP4552

QUE NORMAS EXISTEM?

SEGURANÇA ALIMENTAR

HACCP – Requisito legal mas possível de certificar (não são os certificados à porta do 
restaurante ok?)

ISO22000 – Menos exigente que as 3 seguintes, mas a mais conhecida

FSSC22000 – A que mais cresce a nível mundial, excepto Europa

IFS   – Exigida pelo Lidl e mercado alemão

BRC / BRCGS – Exigida pelo mercado britânico e americano

GLOBALGAP               – Específica da produção primária (agricultura)

Saber mais sobre normas clica aqui: https://www.qsconsult.pt/segurancaalimentar

Exemplo de norma clica aqui

https://www.qsconsult.pt/segurancaalimentar
https://app.box.com/s/ys3zxe9v0eyzd4xl9z55gz02bpe4cigl
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AS 3 FASES DA CERTIFICAÇÃO

As 3 fases têm de ser realizadas por diferentes auditores/consultores para se garantir a 

imparcialidade. Se auditas o teu trabalho, não vais conseguir ou sequer querer detectar

eficazmente os desvios. Portanto a parceria é essencial neste sector.

- Implementação

- Auditoria Interna

- Auditoria de Certificação

IMPLEMENTAÇÃO
AUDITORIA
INTERNA

AUDITORIA
CERTIFICAÇÃO

APLICAÇÃO DE ACÇÕES 
CORRECTIVAS

DESENVOLVIMENTO DE :
    REUNIÕES 
    PLANOS
    MANUAIS
    PROCEDIMENTOS
    REGISTOS

    FORMAÇÃO

REALIZADA POR AUDITOR IMPARCIAL

À ESCOLHA DO CLIENTE:
 SGS
 TUV
 BUREAU VERITAS
 DQS
 APCER
 EIC
 LLOYDS
 DNV
 INTERTEK

 ETC

5 A MESES a 2 ANOS 1 A 2 DIAS 2 A 4 DIAS
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Parte dos clientes são de projectos financiados QREN ou PT2020 em parceria com associações como 
NERSANT ou NERLEI. Todas elas ficaram minhas clientes para auditorias internas um ano depois da 
certificação.
O objectivo da implementação é fazer cumprir os requisitos das normas. 
Trata-se de um processo muito variável dependendo do nº de trabalhadores, envolvência da gestão de topo e 
restante equipa.
Prazo médio de implementação de 7 meses, podendo existir casos excepcionais de 4 meses e outros 
prolongados por anos.
Implica sempre acções de formação aos trabalhadores e cargos de gestão.

FASE 1 - IMPLEMENTAÇÃO /  CONSULTORIA
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Trata-se de um processo de verificação do grau de implementação dos requisitos de acordo com a norma

selecionada. Na sua maioria são 1 a 2 dias de trabalho podendo prolongar-se por vezes até uns 5 dias.

No final é emitido um relatório de desvios e é da responsabilidade da organização tomar as acções

necessárias.

É o serviço preferencial porque implica um relatório sem acompanhamento prévio das acções que a empresa

implementa.

Exemplo de relatório de auditoria interna, clique aqui

Alguns parceiros que solicitam auditorias internas:

FASE 2 - AUDITORIAS INTERNAS

IMPLEMENTAÇÃO

FASE 1

AUDITORIAS INTERNAS

FASE 2

AUDITORIAS DE CERTIFICAÇÃO

FASE 3

Fazer cumprir os requisitos da norma 
selecionada. Processo com duração muito 
variável dependendo da distribuição das 
unidades, nº de trabalhadores, envolvência 
da gestão de topo e da restante equipa. 
Prazo médio 7 a 8 meses, podendo existir 
caso excepcionais em 4 meses e outros 
alongados por anos.

Qualidade:  ISO 9001 
Segurança alimentar: HACCP, ISO 22000
FSSC22000, IFS FOOD, BRC FOOD, GlobalGap, 
GMP +

ISO 14001
ISO 45001
Controlo de Pragas
ISO 50001
RGPD / ISO 27001

Processo de verificação da implementação e 
do grau de cumprimento dos requisitos. Na 
sua maioria com durações entre  1 a 3 dias e 
com emissão de relatório

Processo de verificação da implementação e 
do grau de cmprimento dos requisitos. Na 
sua maioria com durações entre  2 a 4 dias e 
com emissão de relatório. São sempre 
considerados nestas auditorias os relatórios 
das auditorias internas.
Segue-se a decisão de certificação e/ou 
atribuição de classificação.

Pode ser realizado por uma equipa interna ou 
externa desde que preparada e imparcial

https://app.box.com/s/ys3zxe9v0eyzd4xl9z55gz02bpe4cigl
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FASE 2 - AUDITORIAS INTERNAS
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Trata-se de um processo de verificação do grau de implementação dos requisitos de acordo com a 

norma selecionada com emissão de relatório e decisão de emissão de certificado.

Existem cerca de 10 empresas em Portugal acreditadas para certificar sistemas de gestão (não é 

produto) , sendo que o domínio em Portugal é da APCER, no entanto como não tem nome no 

estrangeiro opto sempre por empresas como a  TUV (Maior Alemã),  Bureau Veritas (TOP 2 

mundial) , SGS (Top 2 mundial) ou Lloyds (Top Inglês) . Sou auditor da TUV, Bureau Veritas e DQS 

evidentemente não posso auditar o meu próprio trabalho, portanto serão sempre outros auditores.

FASE 3 - AUDITORIAS CERTIFICAÇÃO
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FASE 3 - AUDITORIAS CERTIFICAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO

FASE 1

AUDITORIAS INTERNAS

FASE 2

AUDITORIAS DE CERTIFICAÇÃO

FASE 3

Fazer cumprir os requisitos da norma 
selecionada. Processo com duração muito 
variável dependendo da distribuição das 
unidades, nº de trabalhadores, envolvência 
da gestão de topo e da restante equipa. 
Prazo médio 7 a 8 meses, podendo existir 
caso excepcionais em 4 meses e outros 
alongados por anos.

Qualidade:  ISO 9001 
Segurança alimentar: HACCP, ISO 22000
FSSC22000, IFS FOOD, BRC FOOD, GlobalGap, 
GMP +

ISO 14001
ISO 45001
Controlo de Pragas
ISO 50001
RGPD / ISO 27001

Processo de verificação da implementação e 
do grau de cumprimento dos requisitos. Na 
sua maioria com durações entre  1 a 3 dias e 
com emissão de relatório

Processo de verificação da implementação e 
do grau de cmprimento dos requisitos. Na 
sua maioria com durações entre  2 a 4 dias e 
com emissão de relatório. São sempre 
considerados nestas auditorias os relatórios 
das auditorias internas.
Segue-se a decisão de certificação e/ou 
atribuição de classificação.

Pode ser realizado por uma equipa interna ou 
externa desde que preparada e imparcial

IMPLEMENTAÇÃO

FASE 1

AUDITORIAS INTERNAS

FASE 2

AUDITORIAS DE CERTIFICAÇÃO

FASE 3

Fazer cumprir os requisitos da norma 
selecionada. Processo com duração muito 
variável dependendo da distribuição das 
unidades, nº de trabalhadores, envolvência 
da gestão de topo e da restante equipa. 
Prazo médio 7 a 8 meses, podendo existir 
caso excepcionais em 4 meses e outros 
alongados por anos.

Qualidade:  ISO 9001 
Segurança alimentar: HACCP, ISO 22000
FSSC22000, IFS FOOD, BRC FOOD, GlobalGap, 
GMP +

ISO 14001
ISO 45001
Controlo de Pragas
ISO 50001
RGPD / ISO 27001

Processo de verificação da implementação e 
do grau de cumprimento dos requisitos. Na 
sua maioria com durações entre  1 a 3 dias e 
com emissão de relatório

Processo de verificação da implementação e 
do grau de cmprimento dos requisitos. Na 
sua maioria com durações entre  2 a 4 dias e 
com emissão de relatório. São sempre 
considerados nestas auditorias os relatórios 
das auditorias internas.
Segue-se a decisão de certificação e/ou 
atribuição de classificação.

Pode ser realizado por uma equipa interna ou 
externa desde que preparada e imparcial

https://www.bureauveritas.pt/
https://www.tuv.com/portugal/pt/
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REFERÊNCIAS DE SONHO

RAIO DE AÇÃO PREFERENCIAL:
IMPLEMENTAÇÃO – 200 km de Peniche
AUDITORIAS – Qualquer zona do país, ilhas, outros países

SECTOR:
Qualquer sector, preferencialmente sector alimentar
Atenção que sector alimentar engloba:

- Quem produz (Fábricas de alimentos e produção primária)
- Logística e transporte (armazenamento e transporte)
- Quem produz/fornece material de embalagem

Exemplos de sectores de empresas já clientes:
Alimentar, tipografias, contabilidade, RH, transitário, despachante, 
fábrica de cal, produção resina, serviços de medicina e segurança 
do trabalho, etc
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Alguns exemplos de referências de sonho:

REFERÊNCIAS DE SONHO

INDÚSTRIA
• ADEGAS

• PRÉ-COZINHADOS

• PASTELARIAS E PADARIAS

• CARNES

• PEIXE

• AZEITES/ÓLEOS

• QUEIJARIAS

• CONTROLO DE PRAGAS

• TRANSPORTE

• EMBALAGEM

• INJECÇÃO PLÁSTICO

• TIPOGRAFIA
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1 - Todas as empresas certificadas, ou seja que apresentem este tipo de logotipos associados, para que possa 

fazer auditorias internas que são obrigatórias no mínimo uma vez por ano

QUEM E COMO PODEM REFERENCIAR

2 – Empresas que ambicionem certificar-se, mas que não sabem por onde começar. Especial atenção a empresas 

do sector alimentar pois é escassa a especialização.

Então vocês são certificados, tenho um colega que é auditor de certificação e faz auditorias internas, gostava que 
falassem com ele. Não passam por intermediários e portanto pode fazer-vos uma proposta interessante. 

Então vocês produzem para a Makro (exemplo), de certeza que eles só compram por vocês serem certificados. Ai 
não são? Conheço quem vos pode ajudar, tem muita experiência em implementação de normas.

AINDA ME PODES AJUDAR SEGUINDO O SITE E SEDES SOCIAS

https://www.linkedin.com/company/qsconsult
https://www.facebook.com/qsconsult.pt
https://www.qsconsult.pt

https://www.linkedin.com/company/qsconsult
https://www.facebook.com/qsconsult.pt
https://www.qsconsult.pt/

