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1. OBJETIVOS GERAIS 

No final do curso os formandos deverão ser capazes de desenvolver, implementar e 

verificar Sistemas de Segurança Alimentar.  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No final do curso, em teste de avaliação, realizado na plataforma Moodle, com um 

critério de êxito de pelo menos 50% os formandos deverão: 

1. Conhecer os princípios da segurança alimentar; 

2. Identificar pré-requisitos para implementar HACCP; 

3. Indicar noções gerais de microbiologia alimentar; 

4. Identificar os princípios do HACCP. 

 

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 - Legislação Alimentar  

• Legislação - Enquadramento legal/Normas internacionais  

• Legislação nacional e comunitária 

 

2. Pré - Requisitos para a implementação do sistema HACCP 

• Requisitos gerais das instalações de fabrico 

• Planos de Higiene  

• Viaturas de Transporte de géneros alimentícios 

• Saúde e Higiene Pessoal 

• Controlo de Pragas 

• Resíduos Alimentares 

• Análises microbiológicas e químicas 

• Manutenção preventiva de equipamentos 

• Rastreabilidade 

• Fichas técnicas de produtos alimentares 

• Quantificação de fornecedores 

 

3. Noções Gerais de Microbiologia Alimentar 

• Factores que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos 

• Perigos biológicos 
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• Doenças Alimentares 

• Factores intrínsecos e extrínsecos aos alimentos 

• Amostra testemunha 

• Bactérias patogénicas 

 

4. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  

• Definições segundo o Codex Alimentarius 

• Breve história da origem do sistema preventivo HACCP 

• Perigos microbiológicos, Físicos e químicos 

• Princípios e Etapas do HACCP 

• Árvore de Decisão (Codex Alimentarius) 

• Pontos Críticos de Controlo 

• Benefícios do sistema HACCP 

• Simulação de casos práticos 

4. PÚBLICO-ALVO 

Profissionais de empresas agro-alimentares. Responsáveis pelo controlo da higiene, 

qualidade e segurança alimentar. Técnicos e Consultores. Outros profissionais com 

interesse no desenvolvimento de competências específicas nesta área. 

 

5. REQUISITOS DE ENTRADA 

Não aplicável 

6. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação contínua de atualização. 

7. FORMAS DE ORGANZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Formação E-learning  

 

8. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

O curso será dividido em sessões e está de acordo com as especificações e os 

standards de e-learning. Além disso, estará sempre disponível, podendo o formando 

aceder aos seus conteúdos a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com a sua 

disponibilidade, não necessitando, por isso, de interromper o seu horário de trabalho 

normal. Os conteúdos do curso são disponibilizados, na sua totalidade, na plataforma 
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e-learning. Ao formando é, assim, possível frequentar o curso desde o dia em que tem 

início até ao último dia de formação. Este curso possui tutoria assíncrona e síncrona. 

Na tutoria online assíncrona o formando tem o apoio do tutor ou formador responsável, 

que responderá às suas questões ou esclarecerá as suas dúvidas através de emails, 

no prazo máximo de 48horas, após a recepção dos mesmos.  

 

9. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

✓ Avaliação inicial: através de uma atividade diagnóstica 

✓ Contínua: através do registo da participação nas atividades disponibilizadas 

✓ Final: através de teste escrito de escolha múltipla disponibilizado na plataforma 

Moodle. 

 

10. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Plataforma Moodle, acesso internet, recursos disponibilizados pelo formador. 

 

11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Plataforma e-learning http://www.cefolgest.pt/moodle/  

 

12. VALOR 

50 euros (Isento de IVA)  

http://www.cefolgest.pt/moodle/

