
 

 

 

Lançamento de desafios COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DA QBEIRAS – CONSULTORIA -2022 

Todos os meses, via página internet da Qbeiras – Consultoria e Projectos, Lda. serão lançadas questões de escolha 

múltipla sobre sistema de gestão (ver âmbito na elegibilidade). Quem ganhar (ver prazos, elegibilidade e regras) terá 

como prémio: 

1. Desconto num produto elegível (sobre a prestação mensal equivalente ao mês em que participou e seguinte, 

conforme valor aplicável, ou sobre o valor da aquisição de um produto único desde que realizado até 31 de 

dezembro 2022): 

• 20% Desconto para preços de trabalhos < a € 700,00 (setecentos euros); 

• 15% Desconto ≥ € 700,00 e < € 2.500,00 (Dois mil e quinhentos euros); 

• 10% Desconto ≥ € 2.500,00 e < 4.000,00 (Quatro mil euros); 

• 5% Desconto ≥ 4.000,00. 

 

Nota: valores sem IVA 

 

2. 1 (um) mês de 20 a 20 de cada mês, publicitado no site da Qbeiras, nome e logótipo da empresa, atividades 

desenvolvidas e localização, na qualidade de vencedora do desafio. Ainda publicitação nas redes 

sociais/profissionais da empresa aquando da divulgação dos resultados. 

3. Contributo para o maior conhecimento dos referenciais e promoção da comunicação interna e interpares. 

Nota: O pto.2 é naturalmente mediante aceitação expressa de cada organização que, no envio da resposta informa 

da decisão. 

 

Prazos: 

De janeiro a dezembro 2022. 

Lançamento do desafio no primeiro dia útil de cada mês (12 desafios). 

Respostas até às 00.00h do dia 15 de cada mês. 

Divulgação dos resultados até ao dia 20 de cada mês. 

 

Elegibilidade: 

• Qualquer entidade institucionalmente organizada (se em nome individual, identificar o(s) negócio(s)); 

• Não cliente da Qbeiras e cliente mas sem trabalhos a decorrerem no ano 2022: Terá no questionário, em 

campo próprio, de pedir proposta ou, identificar email para o efeito (mariajribeiro@qbeiras.pt, com prazo 

máximo até às zero horas do dia 15 do mês em que está a concorrer. 

• Cliente com trabalhos a decorrerem no ano de 2022, basta no questionário em campo próprio, responder 

SIM. 

Trabalhos incluídos: 



 

 

• Implementação, manutenção, auditoria interna e formação de sistemas de gestão da: 

o Qualidade (NP EN ISO 9001:2015) 

o Segurança Alimentar (NP EN ISO 22000) 

o Segurança Alimentar IFS Food Standard;  

o Segurança Alimentar BRCGS Food Safety; 

o Segurança Alimentar FSSC22000;  

o Ambiente NP EN ISO 14001;  

o Segurança e Saúde no Trabalho NP EN ISO 45001 

 

• Auditoria ao Sistema da Formação, requisitos DGERT. 

 

Regras 

Para participar: 

• Ver prazos, em que se realça: Respostas até às 00.00h do dia 15 de cada mês; 

• Ver condições de elegibilidade: Tipo de organização e âmbito de trabalhos elegíveis. 

• Se não é cliente da Qbeiras – Consultoria para o ano de 2022, terá de fazer pedido de proposta de trabalhos 

elegíveis. 

• Por tema (Qualidade; Ambiente; Segurança e Saude; Alimentar; Certificação Formação) haverá um 

questionário. Só um questionário deverá ser respondido. Cada concorrente escolhe um tema. 

• Para cada questão, poderá estar certa uma ou mais respostas. Neste último caso, para obter pontuação, por 

questão, terá de identificar todas as respostas certas.  

Para participantes: 

• Será vencedor, garantidas as condições de elegibilidade, quem mais cedo obtiver 100% nas respostas. Em 

caso de empate, haverá questões específicas sobre os referenciais aplicáveis a cada um dos empatados. Será 

vencedor quem mais rápido acertar na questão colocada.  

• Cada organização vencedora não poderá repetir participação. 


