Curriculum Vitae
1. Identificação
Cândida da Conceição Fernandes Borges
Data de Nascimento: 29/11/1980
Residência: Linda-a-Velha
Telemóvel: 927 312 023
E-Mail: candidaborges@gmail.com

2.

Características Profissionais/ Pessoais

Engª Alimentar com 5 anos de ampla e diversificada experiência em Implementação de Sistemas de
Gestão Alimentar e Qualidade e Certificação de empresas, Gestão de Stocks, Gestão de
Reclamações, Controlo de Qualidade em Laboratórios Alimentares, atingida de uma forma evolutiva e
sustentada, realizada em empresas de referência, a nível nacional e internacional.
Conhecimentos especializados em Gestão da Qualidade, Auditorias, HACCP, Higiene, Saúde e
Segurança no Trabalho.
Profissional, dedicada, proactiva, com orientação para o cliente, capacidade de liderança e de
análise, espírito de equipa, comunicativa.

3.

Formação Académica

1999-2005 – Licenciatura em Engenharia Alimentar – Escola Superior Agrária de Santarém.
2005-2006 – Pós Graduação em Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho – Instituto das Artes e
Ciências.
2011-2012 – Mestranda em Gestão de Empresas - ISCTE

4.

Experiência Profissional

IG-Forma, 2011 – Formadora em Auditorias a Sistemas de Gestão Integrados.
Grupo Jerónimo Martins, 2011 – (Projecto que decorre até fim de 2011) – Formadora
externa de Higiene e Segurança Alimentar em Manipulação de Produtos Cárneos.

VWR International - Material de Laboratório, Lda – Fevereiro/2011- Junho/2011 Customer Service – Técnica de Customer Service.
A VWR International é líder de mercado na distribuição de material de laboratório tanto em Portugal
como a nível internacional.
Funções:


Apoio na Gestão de Reclamações.



Apoio ao cliente em diversas áreas desde a consulta de artigos; encomendas; certificados de
análise, fichas técnicas, catálogos, assistência técnica, logística, distribuição, apoio na selecção
dos artigos/equipamentos de laboratório, entre outras funções.

Refriango, Lda (Angola-Luanda) – 2009 / 2010 – Departamento de Qualidade - Técnica
Analista de Microbiologia/ Assessora do Departamento de Qualidade.
A Refriango é líder em refrigerantes no mercado em Angola, tendo como visão o alargamento do
negócio tanto em África, e na Europa.
Reportando directamente ao Director de Departamento e Director Fabril, era responsável pelo
Laboratório, tendo a meu cargo toda a gestão de stocks, a gestão do processo de reclamações, e a
monitorização de todo o seu processo de gestão.

Realizações:
 Efectuei análises microbiológicas a águas/néctares/refrigerantes bem como recolhas de
amostras.
 Efectuei análises/estudos estatísticos dos resultados microbiológicos bem como emissão
semanal de relatórios para a Direcção Fabril.
 Criei e Liderei alterações no processo de encomendas que conduziram a significativas melhorias
do processo de trabalho.
 Efectuei estudos estatísticos referentes a custos mensais e semestrais de todos os consumíveis
do laboratório, com vista à optimização da sua gestão, contribuindo para a sua rentabilidade.
 Com vista a optimizar o processo de qualidade, liderei e envolvi as várias direcções através de
brainstorming, tendo sido bem sucedida nos resultados obtidos.
 Monitorizei continuamente os resultados do processo de qualidade através de auditorias
internas, em comparação com os objectivos delineados.
 Recebi louvores pelo meu contributo profissional, tendo sido convidada a continuar na função.

TÜV Rheinland Portugal, Lda – 2007 / 2009 – Departamento da Qualidade - Técnica de
Sistemas de Gestão
A TÜV Rheinland Group é uma multinacional de origem alemã, líder na prestação de serviços de
inspecções e certificações.
Realizações:
 Participei na elaboração, manutenção e tutela de todos os documentos gerais do Sistema de
Gestão da Qualidade (Manual e Procedimentos).
 Elaborei orçamentos, propostas e contratos de Certificação de Sistemas de Gestão.
 Efectuei a elaboração dos dossiers de Auditor.
 Participei na Qualificação de Auditores no âmbito da Certificação do Sistema da Qualidade,
Ambiente, Segurança e HACCP.
 Monitorizei e acompanhei a marcação de auditorias com os clientes/auditores.
 Elaborei e analisei os Planos de Auditorias para os clientes/auditores.
 Analisei os processos em fase de certificação e manutenção da validade dos certificados
 Colaboração na implementação dos procedimentos gerais e específicos do SGQ.
 Controlei e segui as não conformidades dos clientes bem como as reclamações e recursos.

C.F.M. – Produtos Alimentares, Lda – 2006 / 2007 – Departamento de Qualidade - Estagiária
de Controlo de Qualidade.
A CFM é uma cadeia produtos alimentares confeccionados em sistema “take away” que opera na
área da Grande Lisboa e região Centro do país.
Realizações:
 Contactei e negociei com fornecedores.
 Elaborei e implementei as Boas Práticas de Segurança Alimentar, bem como o manual de
HACCP para as várias lojas da empresa.
 Concebi e implementei o dossier com a documentação de Pré – Requisitos de HACCP.
 Realizei auditorias internas nas lojas da empresa.
 Reorganizei os procedimentos e registos utilizados nas lojas com o objectivo de minimizar e
melhorar o processo de HACCP.

5. Informação Complementar
5.1. Estágios
 2004 de 9 meses no IPIMAR – DITVPP
 2002 de 6 meses na Bonduelle – Controlo da Qualidade (Laboratório de Microbiologia/Físicoquímica)
 2001 de 2 meses na Compal – Controlo de Qualidade (Laboratório de Físico-química)
5.2. Formação Complementar – destaco entre outras as seguintes formações:
 2008 – TÜV Akademie Rheinland Portugal, Lda - Auditorias da Qualidade
 2007 – TÜV Akademie Rheinland Portugal, Lda - Gestão da Qualidade
 2006 – Instituto das Artes e Ciências – Formação Pedagógica de Formadores Inicial

 2006 – CEV Consultores em Engenharia do Valor, Lda- Gestão da Qualidade
 2005 – CEV Consultores em Engenharia do Valor, Lda – HACCP

5.3. Idiomas:
Português – Língua Materna
Inglês
– Médio
5.4. Informática: Windows Office na óptica do utilizador, SAP.
5.5. Actividades Extra Profissionais: Praticante de Desporto; Leitura; Cinema; Participação em
Congressos, palestras, seminários da área.
Referências: Serão fornecidas se necessário
Certificados: Serão apresentados se solicitado.

