MAFALDA BORLIDO
Residente no Porto, mas disponível para um projecto profissional em
qualquer parte do país ou do estrangeiro.
Telem.: (+351) 966 125 724
Email: mafaldasborlido@gmail.com
Data de nascimento: 20/04/1980 (34 anos)

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS:
• Licenciada em Engenharia Alimentar, pela Faculdade de Biotecnologia da Universidade
Católica Portuguesa, em Outubro de 2003;
• Pós-graduada em Engenharia Gestão da Qualidade, pelo Instituto de Soldadura e Qualidade,
em Setembro 2008.

LINGUAS:
• INGLÊS: Fluente (falado e escrito);
• Francês: Fluente (falado e escrito);
• Castelhano: Conhecimentos elementares.

HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS:
Gestora da Qualidade e Segurança Alimentar na FRULACT, desde Março de 2008.
A Frulact é um fabricante líder de preparados de fruta para indústrias assim como para o
consumidor final (B2B e B2C), que factura 100 milhões de euros, com 500 colaboradores em 7
fábricas (Europa – três em Portugal e uma em França; África – duas em Marrocos e uma na África
do Sul).
Principais responsabilidades & Projectos Desenvolvidos:
1. Implementação e certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança
Alimentar de acordo com as normas:
a. ISO 9001 e ISO 14001 – três fábricas em Portugal;
b. ISO 22000 – em todas as fábricas do grupo a nível mundial
c. BRC (British Retail Consortium) – uma fábrica em Portugal
2. Certificação Biológica de três fábricas do Grupo (duas em Portugal e uma em França);
3. Acompanhamento de auditorias de Responsabilidade Social e de Entidades Certificadoras;
4. Reuniões de Qualidade com clientes da indústria alimentar (líderes mundiais de dairy,
pastelaria, bebidas e gelados), sediados em diversos países, assim como acompanhamento de
auditorias realizadas pelos mesmos (auditorias decorrem principalmente na língua francesa e
inglesa);
5. Validação da homologação dos fornecedores.
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Gestora de Qualidade e de Segurança Alimentar na PRODITE ZEELANDIA – fabricante de
produtos para a indústria de panificação, com uma fábrica com 60 colaboradores, de Março de
2005 a Março de 2008.
Principais responsabilidades:
1. Iniciei funções como Técnica de Qualidade estagiária, onde permaneci os primeiros 9 meses;
2. Implementação e Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar
(HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point), de acordo com as normas ISO 9001 e
ISO 22000;
3. Controlo de Qualidade na recepção de matérias-primas e de mercadorias e pelo plano de
amostragens para controlo de qualidade de produto acabado;
4. Auditorias internas;
5. Ao longo do tempo, a companhia foi a primeira empresa do sector a ser certificada por ambas
as normas acima mencionadas.

Estagiária de Produção na NESTLÉ – Fábrica de Avanca, no sector dedicado à produção de
cereais de pequeno-almoço (Estrelitas e Chocapic) e cereais infantis (Cerelac e Nestum), de Junho
a Dezembro de 2004.

