Resumo
O trabalho aqui apresentado teve como objectivo implementar um sistema de gestão da
segurança alimentar. Para tal, procedeu-se à adaptação do Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ), implementado no âmbito da NP EN ISO 9001:2000, para a NP EN ISO 22000:2005,
passando a Sistema de Gestão da Qualidade e da Segurança Alimentar.
No âmbito da implementação da NP EN ISO 22000:2005 desenvolveu-se um processo
relacionado com a segurança alimentar.
O desenvolvimento do projecto incluiu: elaboração de documentação necessária à
implementação do Sistema de Segurança Alimentar, de onde se destacam os Programas Prérequisito (“Check-list” de Segurança Alimentar), Instruções Operativas e o Plano de Processo
da gestão do Sistema de Segurança Alimentar; actualização do Manual de Gestão da
Qualidade para integrar o Sistema de Segurança Alimentar, passando assim a Manual de
Gestão da Qualidade e da Segurança Alimentar; elaboração e actualização de documentos
destinados ao Dossier de Segurança Alimentar.
Concluído o trabalho, todos os pontos da NP EN ISO 22000:2005 encontram-se previstos
nos documentos elaborados/actualizados e foram efectuados todos os documentos/registos
requeridos pela norma. Implementou-se assim o Sistema de Segurança Alimentar da Cork
Supply Portugal, aguardando-se a avaliação numa auditoria interna (a realizar dias 13 e 14 de
Março de 2008). A certificação está prevista para Julho de 2008.
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Abstract
The objective of this work was to implement a food safety management system. The
Quality Management System (SGQ), implemented under the NP EN ISO 9001:2000, has been
adapted to the NP EN ISO 22000:2005, and changed to a Quality Management System and
Food Safety.
As part of the NP EN ISO 22000:2005 implementation, a process related to food safety has
been developed.
The project development included: the preparation of all needed documents to implement
the Food Safety System, as the Prerequisite Programs (Food Safety Check-list), Operative
Instructions and the food safety management system Process Plan; updating of the Quality
Management System Manual to integrate the Food Safety, changing to Quality Management
and Food Safety Manual; preparation and updating of the needed documents for the Food
Safety Dossier.
All points of the NP EN ISO 22000:2005 are provided in the documents prepared/updated and
all the documents/records required by the Standard were prepared. It was implemented the
Food Safety System for the Cork Supply Portugal. The assessment of an internal audit will be
held on 13 and 14 March 2008 and schedule for certification is July 2008.

