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O Sistema de Gestão da Segurança Alimentar, implementado na

SCC, tem como objetivo prevenir os riscos para a Segurança

Alimentar.

A certificação deste Sistema, permite evidenciar, interna e

externamente , de uma forma credível, a competência e a

capacidade da SCC em fornecer produtos seguros para o

consumidor e cliente.
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Implementação

- Comprometimento da Gestão
(na implementação, comunicação e revisão)

- Trabalho em equipa
(envolvimento dos colaboradores diversas áreas)

- Formação

- Auditorias internas
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Principais focos:

- Maior exigência dos requisitos da norma

- Contaminação cruzada, especial atenção às trocas de produto
(produzimos Sidra e Cerveja)

- Implementação do Food Defense
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Defesa Alimentar - Food Defense -

Cada estabelecimento deve avaliar os perigos para os produtos, que são provocados 
por potenciais atos de sabotagem, vandalismo ou terrorismo e deve implementar as 
respetivas medidas de proteção.

Devem ser identificadas as potenciais áreas sensíveis no estabelecimento, devem ser 
mapeadas e submetidas ao controlo de acessos. Onde praticável, o acesso deve ser 
fisicamente restrito pelo uso de cadeados, cartão eletrónico ou sistemas 
alternativos.

18.1 Requisito geral

18.2 Controlo de acessos
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A SCC, aplica o programa de Defesa Alimentar através da identificação dos

perigos e implementação de medidas de proteção para prevenir potenciais atos

de sabotagem, vandalismo ou terrorismo. A Defesa Alimentar está focada na

prevenção da contaminação intencional e maliciosa dos produtos alimentares.

Defesa Alimentar - Food Defense -
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- Food Defense – Metodologia utilizada
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Food Defense – Medidas de Proteção (exemplo) 

Todos identificados e assegurar que as pessoas que nos visitam
são registadas. O pessoal de empresas contratadas externas está
listado e a informação é atualizada e circula pela portaria.

Todos identificados:

Manter o seu cartão bem visível
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SE VIR ALGO ESTRANHO INFORME

ACTIVIDADES SUSPEITAS

Food Defense – Medidas de Proteção (exemplo) 
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Próximos desafios …

Futuro
FSSC 22000 (versão 4) -
Food Fraud
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Fraude
(Food Fraud)

Quando o alimento é deliberadamente colocado no 
mercado, para obter ganhos financeiros, com intenção 
de enganar o consumidor.  




