


“O mercado está cada vez mais exigente no que 
nos remete para a validação dos processos 

produtivos.”



QUEM SOMOS?

A QS CONSULT é uma parceira estratégica do tecido empresarial 

português, na medida em que potencia a qualidade, a 

competitividade e a internacionalização de produtos e serviços. 

Somos  uma equipa  especializada na consultoria e auditoria em 

sistemas de gestão e inovação empresarial.



O QUE FAZEMOS?

Participamos no desenvolvimento e reorganização de processos 
internos, com o claro objetivo dar uma  resposta  competitiva e de 
confiança aos clientes mais exigentes.



COMO?

Selecionando, planeando e executando um projeto de 
implementação para obtenção das certificações essenciais, 
que atestam a conformidade dos requisitos quer legais e 
normativos.

Atestando a conformidade, mediante apresentação de 
relatório, com base num trabalho alicerçado de uma forma 
profissional e imparcial, recorrendo para o efeito a técnicas 
de auditorias. 

Consciencializando, sensibilizando  e formando as equipas 
para novas as exigências impostas pelos clientes e pelos 
novos mercados emergentes.

Recorrendo a  ferramentas de trabalho  que têm por 
finalidade gerir os  riscos do negócio, alavancadas em 
análises SWOT, PESTEL e outras.



VANTAGENS DA CERTIFICAÇÃO

Empresas certificadas são mais competitivas em proveito dos seus clientes.

A certificação atesta práticas e procedimentos que no atual mercado, incentiva 
a futuras relações comerciais.

Os mercados estão em permanente evolução e os clientes exigem produtos e 
serviços conforme os seus requisitos.

Grandes cadeias de distribuição não podem correr riscos quando subcontratam 
produtos com a sua marca portanto dão prioridade a empresas certificadas.



TIPOS DE CERTIFICAÇÃO

1. Segurança Alimentar 
Tem como objetivo garantir a segurança alimentar ao longo de todos os processos sendo as mais 
conhecidas HACCP, GlobalGaP, ISO22000, FSSC22000, BRC, IFS, MSC, UTZ.

1. Qualidade
integra vários procedimentos que têm por objetivo ir de encontro às reais necessidades e 
expectativas dos clientes. Uma das certificações de referência nesta área é a  ISO9001.

1. Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal - NP4552.

Outras certificações de interesse:
Ambiente – ISO14001, Segurança – ISO450001, OSHAS18001 



MISSÃO E VALORES

Desenvolvemos um trabalho que corresponde às exigências 
dos clientes e às necessidades do mercado. 

Para o efeito a nossa metodologia de trabalho da QS Consult,  
assenta nos seguintes pilares:

Equipa constituída pelos melhores profissionais e focada em 
soluções que sejam operacionalizáveis e sempre na 
perspetiva de melhorar produtos e serviços.

Honestidade: Cumprido os requisitos legais e normativos e 
especialmente aqueles que são específicos e solicitados 
pelos nossos parceiros.

Transparência: Garantir trabalho conjunto com fluxos de 
informação clara, verdadeira, completa, homogénea e 
simultânea.

Dinamismo e inovação: Manter a equipa de trabalho 
dinâmica, atualizada e com o conhecimento necessário para 
corresponder aos nossos parceiros.

Excelência: A nossa prioridade é oferecer a máxima 
qualidade e satisfação aos nossos clientes.



PROCESSOS

Desenvolvemos uma consultoria que visa apoiar as empresas na 
identificação das certificações mais pertinentes para a sua 
competitividade no mercado. Ao longo deste processo são 
desenvolvidas ações de formação/capacitação planeadas de 
acordo com o objetivos a serem alcançados.

Conduzimos  auditorias com o objetivo de verificar o estado de 
implementação das  práticas e procedimentos implementados, 
por forma a implementar ações preventivas antes das auditorias 
de certificação.

Avaliação  e monitorização dos resultados e 
correção de desvios identificados  em consequência 
da auditoria previamente realizada.



Através de uma metodologia que associa a experiência, 
transparência e noção da necessidade de evolução das empresas 
portuguesas a QSConsult tem, na sua proposta de valor, um 
impacto positivo através das suas ações no tecido empresarial, 
potenciando a robustez das mesmas em três áreas distintas:

● Relações Humanas;
● Competitividade;
● Inovação.



EQUIPA

Alexandre Oliveira

O Alexandre tem desenvolvido a sua atividade em prol do 
aumento da competitividade das empresas portuguesas.
Este licenciado em Engenharia de Produção Biológica encontrou 
nos processos de certificação uma forma de interação real com 
tecido empresarial e o desenvolvimento de uma matriz de 
conhecimento que serve de base de trabalho para a QSConsult.
Consultor e Auditor Coordenador em Sistemas de Gestão 
Qualidade (ISO 9001) e Segurança Alimentar (FSSC 22000).



EQUIPA

Milene Vala

Mestrada em Engenharia Alimentar e consultora de
Qualidade e Segurança Alimentar em diversos sectores 
ligados à indústria de processamento de alimentos.
Experiência em referenciais como HACCP, IFS, BRC, ISO 
22000 e ISO 9001.



EQUIPA

Cecília Smith

Especialista em sistemas integrados de Gestão Qualidade, 
Ambiente, Segurança Trabalho e Segurança Alimentar.
Foi directora da Qualidade do Grupo B&M e actualmente da 
empresa SILOGIA SA.



EQUIPA

Andreia Salvado

Dotada  de uma experiência internacional, com o objetivo de 
captar conhecimento e de o compartilhar dentro do núcleo da 
QSConsult e desta forma, através dos serviços prestados pela 
empresa, a Andreia tem vindo a apoiar na implementação de 
certificações que visem melhorias na gestão dos sistemas da 
qualidade e ambiental a nível global.
Auditora Líder em sistemas de gestão Ambiental  (ISO 14001) e 
qualidade (ISO 9001).



EQUIPA

Joana Mendes

Os desafios da segurança do trabalho e da segurança alimentar, 
constituíram-se como um desafio ao longo do seu percurso 
profissional da Joana, focou-se nos desafios que se colocam ao 
mercado tendo e que contemplam novos hábitos alimentares e 
que integram o uso de alimentos funcionais, por forma a 
corresponder ao novos desafios globais na área alimentar.
Engenheira Alimentar e Técnica Superior de Segurança do 
Trabalho.
Pós Graduada em Sistemas Integrados de Gestão da Qualidade, 
Ambiente e Segurança.
Formadora de segurança alimentar  e nutrição, com experiência 
na prestação de serviços de segurança do trabalho e segurança 
alimentar e diversos sectores.



EQUIPA

Andreea Blidar

A inovação e tecnologia alimentar tem orientado o percurso 
académico e profissional da Andreea, no sentido de 
complementar o conhecimento da restante equipa. Esta 
profissional apoia a relação entre o cliente e a QSconsult 
dinamizando os serviços de consultoria . 
Técnica de inovação e tecnologia alimentar. Responsável pela 
garantia de segurança alimentar e HACCP.
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