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INTERTEK
ACADEMY
Catálogo de formação

Receba os conhecimentos
mais recentes sobre
desenvolvimentos normativos
As sessões de formação da Intertek Academy irão ajudá-lo a compreender, implementar e melhorar as práticas e os processos do
seu negócio, garantindo uma melhoria contínua da sua organização. A nossa rede de especialistas, auditores e formadores conta
com uma vasta experiência na Garantia da Qualidade Total, proporcionando-lhe as condições ideais para aumentar a rentabilidade,
a competitividade e o reconhecimento do seu negócio, bem como da sua marca. Realizamos:
•	
Cursos abertos através de um programa variado de formação especializada;
• Formação à medida através de cursos internos adaptados às necessidades específicas dos nossos clientes.

INTERTEK ACADEMY

Compartilhamos a nossa experiência através de uma
vasta gama de programas de formação, ajudando os
nossos clientes e os seus fornecedores a aprofundar
os requisitos legais e da indústria, a melhorar os seus
processos e a atender às necessidades dos seus clientes.
Garantia da Qualidade Total

Locais

A Intertek é um fornecedor líder na Garantia
da Qualidade Total para indústrias em todo
o mundo. Através de uma rede de mais de
1.000 laboratórios e escritórios, com mais
de 46.000 colaboradores em mais de 100
países, oferecemos soluções inovadoras e
personalizadas de Garantia da Qualidade,
Análises, Inspeções e Certificação para as
operações e cadeias de fornecedores dos
nossos clientes. O conhecimento da Intertek
na Garantia Total da Qualidade, prestado de
forma consistente com precisão, celeridade e
paixão, permite aos nossos clientes avançar
com segurança.

A maioria dos nossos cursos é realizada nas
instalações da Intertek ou em locais próximos
dos nossos clientes.

Porquê a Intertek Academy?
As nossas formações poderão ajudá-lo a
aumentar o seu nível de especialização e
conhecimento sobre os requisitos legais do
mercado e os processos de negócio atuais.
Os programas de formação são direcionados
a diferentes disciplinas e projetados com
metodologias e temas adaptados às
exigências e objetivos de cada setor.
Obterá:
•	Acesso mais rápido ao mercado;
•	Melhoria da qualidade;
•	Processos eficientes;
•	Aumento do valor acrescentado do
produto;
•	Proteção da marca.
Oferecemos:
•	As últimas atualizações sobre os
desenvolvimentos normativos
internacionais e locais;
•	Ferramentas para implementar e manter
sistemas de gestão;
•	Formação de qualidade realizada por
formadores experientes;
•	Documentação relevante.

Oferecemos também a possibilidade de realizar
formação em empresa, mediante solicitação
prévia. Esta opção permite personalizar
a formação e ajustar os conteúdos aos
interesses da sua empresa.

Inscrição
Para participar em qualquer um dos nossos
cursos, preencha o formulário de inscrição
disponível no final deste documento e envie
para info.portugal@intertek.com.
Se pretender uma formação à medida, entre
em contato connosco através do telefone
+351 229998080 ou do e-mail
info.portugal@intertek.com para que
possamos conhecer as suas necessidades e
preparar uma proposta personalizada.

Descontos aplicáveis
•	Os participantes que se inscreverem com
pelo menos um mês de antecedência
receberão um desconto de 10%;
•	As pessoas em situação de desemprego
receberão um desconto de 20%;
•	O segundo participante da mesma empresa
receberá um desconto de 20%; no caso de
3 ou mais participantes, será aplicado um
desconto de 30%.
Estes descontos dizem respeito aos preços
indicados no nosso catálogo de formação,
não sendo cumulativos entre si.

NOVIDADE!
FORMAÇÃO
ONLINE
A Intertek oferece a
possibilidade de participar
em todos os cursos Online
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PROGRAMAS DE
FORMAÇÃO
CURSO

DATA

LOCAL

CARGA HORÁRIA

PREÇO

Implementação e Auditoria Interna ISO 9001:2015

A pedido

Online

14 horas

280 EUR + IVA

Auditorias Internas de Sistemas Integrados de Gestão ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 45001

21 - 23 de Julho

Online

21 horas

395 EUR + IVA

A pedido

Online

14 horas

280 EUR + IVA

15 - 16 de Julho

Online

14 horas

280 EUR + IVA

Curso Auditoria de Comércio Ético SEDEX (SMETA)

23 de Abril

Online

6 horas

175 EUR + IVA

Curso Implementação e Certificação Global Recycled Standard
(GRS) & Recycled Claim Standard (RCS)

12 de Maio

Online

6 horas

175 EUR + IVA

Implementação e Auditoria Interna IATF 16949:2016 – Parte 1

26 - 27 de Abril

Online

16 horas

425 EUR + IVA

Implementação e Auditoria Interna IATF 16949:2016 – Parte 2

10 - 12 de Abril

Online

24 horas

580 EUR + IVA

QUALIDADE

AMBIENTE
Implementação e Auditoria Interna ISO 14001:2015
PREVENÇÃO DE RISCOS LABORAIS
Implementação e Auditoria Interna ISO ISO 45001:2018
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

AUTOMÓVEL E TRANSPORTES
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PROGRAMAS DE
FORMAÇÃO
CURSO

DATA

LOCAL

CARGA HORÁRIA

PREÇO

Novidades e Auditoria IFS Food V7

16 de Março

Online

7 horas

210 EUR + IVA

BRCGS Packaging Materials Issue 6

8 de Abril

Online

7 horas

210 EUR + IVA

Implementação e Auditoria Interna IFS Logistics 2.2

5 - 6 de Julho

Online

14 horas

395 EUR +IVA

Fraude Alimentar: Análise de Riscos e Plano de Mitigação

7 de Maio

Online

6 horas

120 EUR + IVA

Food Defense

21 de Maio

Online

6 horas

120 EUR + IVA

IFS Broker V3

17 - 18 de Junho

Online

11 horas

325 EUR + IVA

Implementação e Auditoria Interna ISO 22000: 2018 - FSSC
22000: 2020 Food Manufacturing V 5.1

15 - 16 de Abril

Online

14 horas

395 EUR + IVA

Gestão de Alergénios no Setor Alimentar

24 Maio

Online

7 horas

175 EUR + IVA

Gestão de Crise Alimentar

21 de Junho

Online

4 horas

80 EUR + IVA

BRCGS Food Safety Issue 8

29 - 30 Abril

Online

14 horas

395 EUR + IVA

ALIMENTAÇÃO

*A realização das formações está sujeita a um número mínimo de participantes.

PARA MAIS INFORMAÇÃO
+351 70 701 00 49
info.portugal@intertek.com

intertek.pt
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PEDIDO DE
INSCRIÇÃO
Por favor, preencha este formulário em letras maiúsculas para se inscrever em qualquer um dos nossos cursos e envie o seu pedido por email para:
info.portugal@intertek.com
DETALHES DO CURSO
NOME DO CURSO
DATA
LOCAL
DETALHES DO(S) PARTICIPANTE(S)
NOME COMPLETO

EMAIL

TELEFONE

EMPRESA (SE APLICÁVEL)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CONFIRMAÇÃO DA LEITURA DESTE DOCUMENTO
DATA
ASSINATURA

*Cancelamento e política de reembolso: em caso de cancelamento (por escrito para o e-mail info.portugal@intertek.com) com pelo menos 10 dias de antecedência do
início do curso, 50% da taxa de inscrição será devolvida ou reservada para próximas sessões do curso.
**“De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE 2016/679), informamos que os dados deste documento são necessários para o registo e
faturação dos serviços solicitados, tornando-se parte de um arquivo digital da responsabilidade da Intertek Portugal com o único propósito de gerir os participantes
da atividade de formação contratada. O titular dos dados tem direito ao seu acesso, retificação, apagamento e oposição, podendo exercê-lo perante a direção da
Intertek Portugal – Unipessoal Lda.”
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