
Formação 2017

Oferta Formativa assegurada
pela:

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

20 e 21 de Abril de 2017 no COTHN em Alcobaça

Objetivos:
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.

Conteúdos:
- Apresentação do Referencial GLOBALG.A.P. IFA
- Âmbito do Referencial e Documentos Normativos
- O Regulamento Geral GLOBALG.A.P.
- Principais novidades da versão 5.
- O Processo de certificação GLOBALG.A.P.
- Âmbito e objectivos de uma avaliação de riscos- 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

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 inspeções internas 
requeridas pelo referencial.

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 específicos. O referencial GLOBALG.A.P. está sujeito a revisões periódicas com objectivo de 
melhoria contínua. Em Julho 2015 entrou em vigor a versão 5.0 do GLOBALG.A.P e, como tal, 
os técnicos beneficiarão do conhecimento sobre as respectivas actualizações.

Sócio: 165€
Não Sócio: 220€

Para qualquer dúvida ou questão em relação às ações de formação contacte: ana.paula@cothn.pt
Deverá efetuar a inscrição no link: https://goo.gl/forms/Dkbsyzj8hdcq1a7r2

O custo de inscrição acresce IVA 
e inclui coffee-break e almoço.
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