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Produtos | HACCP Restauração
Introdução

A Processo, de acordo com a experiência alcançada na implementação de vários referenciais, certificáveis ou não, criou alguns
produtos de forma a responder às necessidades do mercado. Assim, estão criados os seguintes produtos: ISS Referencial
Segurança Social, ISS Referencial ISO 9001:2008 (este último permite a certificação), e HACCP Restauração que possibilitam,
às organizações melhorarem e sistematizarem os seus serviços de modo a alcançar a satisfação máxima do seu cliente. Para
além disso, as organizações, ficam em conformidade legal.

Descrição

Este produto corresponde à implementação de um Sistema HACCP de acordo
com Regulamento CE nº 852/2004 de 29 de Abril.

Âmbito

Aplicável a empresas de restauração colectiva ou particular.

Objectivo

Dentro do âmbito definido, o objectivo deste produto é implementar o Sistema
HACCP de acordo com requisitos legais.

Metodologia

Início

Recepção Contrato

São realizadas 6 visitas ao cliente para elaboração e aprovação de
documentação associada ao Sistema HACCP. À medida que se cria a
documentação as visitas servem também para apoio na implementação do
Sistema HACCP e sensibilização aos colaboradores. No final da
implementação é realizada uma auditoria interna com duração de meio dia
para verificação da conformidade do Sistema HACCP. Mediante resultados
de auditoria, define-se plano de acções correctivas e procede-se à sua
implementação.

Reunião Inicial

Não

Visitas
Programadas

Produção
Documentação e
Implementação

Projecto
Concluído?

Sensibilização dos
Colaboradores

Resultados a
entregar

Relatórios das visitas. Toda a documentação elaborada em suporte digital.
Plano e relatório de auditoria. Plano de acções correctivas.

Prazo de
execução

O prazo máximo de execução será de quatro meses após a recepção dos
elementos necessários (contrato e nomeação do representante da direcção
responsável pelo processo Sistema HACCP). Neste prazo não está
contemplado o tempo de execução de eventuais obras nas infra-estruturas,
que se mostrem necessárias.

Produção do
Plano de Auditoria

Valor &
Pagamento

Por favor, consulte a página deste produto em http://www.processo.pt |
portefólio | produtos.

Realização da
Auditoria Interna

Produção do
Relatório de
Auditoria

Condições e
Exclusões

Este produto destina-se empresas de restauração colectiva ou particular cujo
número refeições diárias seja igual ou inferior a 200, e que se localizem num
raio inferior a 75 Km em torno de Guimarães ou de Lisboa.

Concretização de
Acções Correctivas

Eventual Plano de
Acções Correctivas

Informação
adicional

Por favor, consulte a página deste produto em http://www.processo.pt |
portefólio | produtos.
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