
  GLOBALG.A.P. (v_ 5.0):
  inicial e atualização

Acção de formação

Entidade formadora: Academia Bayer CropScience

Entidade parceira: Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional

Título: GLOBALG.A.P. (v_5.0): inicial  e GLOBALG.A.P. (v_5.0): atualização

Destinatários: O curso destina-se a agrónomos e técnicos de produção agrícola que exercem ou pretendem exercer funções práticas de 
apoio à implementação do referencial GLOBALG.A.P. IFA em explorações hortofrutícolas e que irão realizar as autoavaliações ou as 
inspecções internas requeridas pelo referencial.

Duração: A ação de GLOBALG.A.P.: inicial terá a duração de 2 (dois) dias (dezassseis horas). Ação de GLOBALG.A.P.: atualização  
terá a duração de 1 (um) dia (oito horas).

Local e Datas de realização: As ações terão lugar em Alcobaça (sede do COTHN) nos dias 24 e 25 de Novembro para a ação 
GLOBALG.A.P. (v_5.0): inicial  e 26 de Novembro para a ação GLOBALG.A.P. (v_5.0): atualização.
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Enquadramento

A segurança alimentar é uma preocupação crescente de todos os intervenientes da cadeia alimentar. O referencial GLOBALG.A.P. é 

um referencial de boas práticas agrícolas, reconhecido mundialmente, e uma garantia de segurança e sustentabilidade e, como tal, um 

factor de competitividade para as empresas e empresários agrícolas num mercado cada vez mais globalizado. Para implementação do 

GLOBALG.A.P. os técnicos necessitam de conhecimentos específicos. O referencial GLOBALG.A.P. está sujeito a revisões 

periódicas com objectivo de melhoria contínua. Desde Julho 2015 entrou  em vigor a versão 5.0 do GLOBALG.A.P., com aplicação 

obrigatória a partir de 1 de Julho de 2016 e, como tal, os técnicos beneficiarão do conhecimento sobre as respectivas actualizações.

Objectivo

No final da ação os formandos devem ser capazes utilizar e aplicar os documentos normativos do GLOBALG.A.P. para apoiar a implementação do 

GLOBALG.A.P. IFA em explorações hortofrutícolas, para os produtos hortofrutícolas obterem a certificação.
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Programa Operacional
Agricultura e Desenvolvimento Rural

Inscrição

Condições

Os cursos realizam-se com um número mínimo de 12 participantes, o envio da ficha é considerado inscrição. O curso tem um número 
máximo de 18 participantes, e a seleção é feita por ordem de chegada das inscrições ao COTHN ou Bayer CropScience. A ficha de 
inscrição encontra-se igualmente disponível em: www.bayercropscience.pt.

Data limite de inscrição/confirmação: 2  de Novembro  de 2015

Custo de inscrição: A ação GlobalG.A.P. (v_5.0): inicial terá um custo de 165 € para sócios (Sócios do COTHN, Clientes Sativa, 
Distribuídores Bayer e membros bayclubes) e de 220 € para não sócios. 
A ação de GlobalG.A.P. (v_5): atualização terá um custo de 100 € para sócios (Sócios do COTHN, Clientes Sativa, Distribuídores Bayer 
e membros bayclubes)) e 220 € e 140 € para não sócios.
Para todos os participantes que efetuaram a formação inicial  com a Academia e o COTHN terão um desconto de 10%.

Programa

Telf.

NIF

Data limite de inscrição/confirmação: 2  de Novembro de 2015
(enviar para: ana.paula@cothn.pt)

E-mail.

GLOBALG.A.P.: inicial

GLOBALG.A.P.: atualização

GLOBALG.A.P. (v_5.0): inicial

- Apresentação do Referencial GLOBALG.A.P. IFA
- Âmbito do Referencial e Documentos Normativos
- O Regulamento Geral GLOBALG.A.P.
- Principais alterações face à versão 4.
- O Processo de certificação GLOBALG.A.P.
- Âmbito e objectivos de uma avaliação de riscos
- Avaliações de risco requeridas pelo GLOBALG.A.P.
- Os guias do GLOBALG.A.P. para avaliações de risco e 
metodologia a aplicar
- Pontos de Controlo e Critérios de Cumprimento - Módulos 
aplicáveis a Frutas e Legumes
- Listas de verificação aplicáveis

GLOBALG.A.P. (v_5.0): atualização

- O  Referencial IFA - 5.0 Jul 2015
- Regulamento Geral- Principais alterações face à versão 4.
- O Processo de certificação GLOBALG.A.P.
- Âmbito e objectivos de uma avaliação de riscos
- Avaliações de risco requeridas pelo GLOBALG.A.P.
- Os guias do GLOBALG.A.P. para avaliações de risco e 
metodologia a aplicar
- Pontos de Controlo e Critérios de Cumprimento - Módulos 
aplicáveis a Frutas e Legumes
- Listas de verificação aplicáveis
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