ANEXO 1 - TABELA DE PREÇO

1. Implementação e Manutenção do Sistema de HACCP
•
•
•

•
•
•

Auditoria inicial de verificação das condições higio-sanitárias do cliente para a manutenção ou
implementação do Sistema HACCP;
Auditoria de acompanhamento às instalações para implementação ou manutenção;
Formação aos trabalhadores de boas práticas de higiene:
 Dos Manipuladores
 Dos Alimentos
 Das Instalações, Equipamentos e Utensílios
Implementação e manutenção de sistema de HACCP.
Identificação dos pontos críticos de Controlo (PCC).
Análises de perigos e pontos críticos de Controlo.
Analises Microbiológicas

Auditoria
(Valor unitário)
45,00 €

Produto

Manipuladores

Superfícies

(Valor unitário)

(Valor unitário)

(Valor unitário)

30,00 €

10,00 €

5,00 €

2. Outros Serviços - Notificações obrigatórias
−
−

Elaboração e envio do Relatório Anual de Atividades – Anexo D do Relatório Único - para as
autoridades competentes;
Esclarecimento de dúvidas em matéria de Higiene e Segurança, nomeadamente as relacionadas
com a legislação em vigor.

3. Formação
A implementação de planos de formação faz parte da nossa missão de criar locais de trabalho mais
produtivos, e encaramos cada projeto como um investimento nas pessoas. Essa preocupação
resulta num cuidado no desenvolvimento de conteúdos de formação presencial, on-job, e-learning
e b-learning adaptados às necessidades de cada cliente e na avaliação do resultado de cada ação
realizada.
Metodologia da formação: Métodos expositivos, demonstrativo e ativo com utilização de técnicas
de pergunta/resposta, demonstração e simulações.
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Estratégias de avaliação: Os formandos são avaliados relativamente ao seu conhecimento e/ou
competências segundo os objetivos específicos estabelecidos para a ação através da aplicação de
um questionário individual.
Cada participante faz a avaliação da sessão e do formador em impresso próprio distribuído no final
da ação. É também efetuada a avaliação da sessão e do grupo de formandos pelo formador.
Dossier pedagógico: Após cada ação de formação será elaborado um Dossier Pedagógico de
Formação que, quando completo, será entregue ao cliente. Inclui Certificados de Formação SIGO.
Aos nossos preços do catálogo as vossas associadas beneficiam de 20% de desconto sobre o preço
de tabela.
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