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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 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


QS CONSULT CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS
ALEXANDRE OLIVEIRA

QSCONSULT.PT CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO

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?
Bem, até na China se fazem coisas bem feitas. A qualidade é uma bitola ou padrão definido pelo cliente, só temos que 
o seguir. No sector alimentar o grupo GFSI ( Global Food Safety Initiative) decide quais são as exigências que as 
normas devem ter, e portanto as empresas se querem fazer as chamadas “marcas próprias” , o distribuidor tem de ter 
garantias que compra um produto sempre igual e de acordo com os requisitos dos clientes. E é aí que entram as 
normas. O membro do GFSI mai sexigente em Portugal tem sido sem dúvida o Lidl. A eles 
Noutros sectores estar certificado pode dar vantagens em concursos públicos, na percepção do cliente, redução de 
inspecções por autoridades competentes, abertura de mercados, etc.

Os distribuidores por norma não apresentam quem produz, portanto 
têm de ter garantia que é uma empresa certificada para minimizar os 
riscos
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QUALIDADE
ISO9001

SEGURANÇA 
TRABALHO
ISO45001

OSHAS18001

AMBIENTE
ISO140001

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 FOOD    – Exigida pelo Lidl e mercado alemão
BRC FOOD   – Exigida pelo mercado britânico
GLOBALGAP – Específica da produção primária (agricultura)
MSC – Certificação cadeia do pescado
UTZ – Certificação cadeia cacau
ETC
Dentro dos quadrados vermelhos são as normas que mais implemento e 
audito. Para saber mais sobre as mesmas podem consultar o meu site em 
https://www.qsconsult.pt/segurancaalimentar

Para conheceres por exemplo uma norma, e do que se trata, e uma vez que 
parte delas são pagas clica aqui

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

AUDITORIA 
DIAGNÓSTICO

IMPLEMENTAÇÃO
AUDITORIA
INTERNA

AUDITORIA
CERTIFICAÇÃO

APLICAÇÃO  DE 
ACÇÕES 

CORRECTIVAS

DESENVOLVIMENTO DE :
    REUNIÕES 
    PLANOS
    MANUAIS
    PRO CEDIM ENTO S
    REG ISTOS

    FORMAÇÃO

COMPARAÇÃO  DO Q UE ESTÁ 
IM PLEMENTADO DE ACO RDO COM O 

REF ERENCIAL NORMATIVO

REALIZ ADA POR AUDITOR 
IM PARCIAL

À ESCOLHA DO 
CLIENTE:

 SGS
 TUV
 BUREAU VERITAS
 APCER
 EIC
 LLOYDS
 DNV
 INT ERTEK
 DQS
 ETC

1 DIA 5 A 10 MESES 1 A 2 DIAS 2 A 4 DIAS1 DIA

APLICAÇÃO  DE 
ACÇÕES 

CORRECTIVAS

FIM DO 
PROJETO

1 DIA

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
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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



QS CONSULT CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS
ALEXANDRE OLIVEIRA

QSCONSULT.PT CONSULTORIA EM SISTEMAS 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.

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

No final é emitido um relatório de desvios e é da responsabilidade da organização 
tomar as acções necessárias.
Parte dos clientes de auditorias internas são de parceiros que têm mais pedidos de 
propostas ou porque os clientes deles de implementação têm de ser auditados por 
alguém 
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

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 umas 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 e Bureau Veritas, 
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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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 o XPTO, 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.
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REFERÊNCIAS DE SONHO

IMPLEMENTAÇÃO – RAIO DE 150KM DE PENICHE
AUDITORIAS – TODO O PAÍS

Qualquer sector, contudo é mais apetecível no sector alimentar pela especialização, uma vez 
que o mercado da implementação da ISO9001 está muito mais esmagado visto os consultores 
júniors (recém licenciados) e a disponibilização de sites com modelos pré-feitos descredibilizar 
a utilidade de ter um sistema de gestão. Contudo a ISO9001 é muito mais fácil de implementar 
que as normas de segurança alimentar e por isso interessam.

Já fiz escritórios de contabilidade, RH, transitário, despachante, fábrica de cal, produção resina, 
serviços de medicina e segurança do trabalho, etc

Ter em atenção que o sector alimentar engloba:

- Quem produz (Fábricas de alimentos e produção primária)
- Quem transporta 
- Quem fornece material de embalagem
- Quem fornece gases para atmosfera modificada
- etc



QS CONSULT CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS
ALEXANDRE OLIVEIRA

QSCONSULT.PT CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO

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

• TIPOGRAFIA


