Workshop

Estrada de Leiria S/N 2460-059 Alcobaça
(ao lado do LIDL). Para pedidos de
informação contactar ana.paula@cothn.pt

Aplicação de BRC Global Standard for Food Safety
(Issue 8 - Alterações): Casos Prá cos

Alcobaça, 21 de fevereiro, das 9:00 às 18:00 na sede do COTHN
A qualidade e a segurança dos produtos alimentares são uma preocupação crescente de todos os agentes envolvidos no mercado.
O BRC Global Standard for Food Safety foi desenvolvido para ajudar as empresas a cumprir os requisitos de segurança, legalidade e qualidade,
incluindo as boas prá cas de fabrico e, como tal, a apoiar as organizações no cumprimento da legislação de segurança alimentar relevante.
Este referencial tem desde agosto 2018 uma nova versão com obrigatoriedade de aplicação a par r de 1 de fevereiro de 2019. Assim, o COTHN
irá promover e dinamizar um workshop des nado aos quadros técnicos com responsabilidade na gestão da qualidade com obje vo de clariﬁcar
as alterações em vigor na versão 8 e troca de experiências e realidades entre os par cipantes.

Programa
09.00 - Receção
09.30 - BRC: obje vos, âmbito e alterações (Issue 8) - Clara Ralha (COTHN)
10.30 - pausa
10.45 - Con nuação
11.30 - Como implementar as mudanças nos requisitos para a versão 8 - Clara Ralha (COTHN)
13.00 - Almoço
14.30 - Caso prá cos de aplicação dos novos requisitos - Clara Ralha (COTHN)
16.30 - Apresentação e debate dos casos prá cos
17.30 - Encerramento

Inscrição
O custo é de 25 € (acresce IVA) para sócios COTHN e 35€ (acresce IVA) para não sócios.
O workshop realiza-se com um número par cipantes mínimo de 12 e 18 no máximo.
Os par cipantes têm que conhecer a nova versão do referencial, que está disponível gratuitamente em: h ps//www.brcbookshop.com
assim como também a versão anterior.
As inscrições serão aceites pela ordem de chegada e após conﬁrmação pela organização.
O pagamento deverá ser feito ao COTHN por cheque ou transferência bancária (NIB: 0045 5020 4015 6201 9285 5) e deve enviar o
comprova vo de pagamento iden ﬁcado para ana.paula@cothn.pt

Data limite de inscrição: 15 de Fevereiro de 2018
Para inscrições clique aqui.

www.cothn.pt

