Higiene e Segurança Alimentar no Setor das Carnes - Iniciação
Público-Alvo
Trabalhadores e proprietários que exerçam funções no sector da distribuição e venda de carnes e seus
derivados.
OBJETIVOS GERAIS
Dar formação adequada em matéria de Higiene e Segurança Alimentar, devidamente comprovada,
direcionada especificamente a talhos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Dotar os formandos de conhecimentos relacionados com o cumprimento das normas de higiene
alimentar no sector das carnes;
 Permitir aos formandos a obtenção de um certificado de formação, comprovando o
aproveitamento na formação e cumprindo a obrigatoriedade exigida por lei;
 Permitir aos formandos a obtenção opcional, de obter o cartão de manipulador emitido pela
FNACC e o seu modelo aprovado pela Autoridade Sanitária Veterinária Nacional.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO










Higiene das Carnes – 2 horas
Microbiologia da Higiene Alimentar – 2 horas
Higiene dos Manipuladores – 2 horas
Higiene das Instalações, Equipamentos e Utensílios – 2 horas
Acondicionamento/ Embalagem de Carnes e seus Produtos – 2 horas
Condições Higiénicas a observarem na Venda e Distribuição de Carnes e seus
Produtos – 2 horas
Segurança Alimentar/ HACCP no Sector das Carnes e seus Produtos – 2 horas
Higiene e Segurança no Trabalho – Legislação Aplicável – 1 hora

Carga Horária e Área de Formação
Nº de horas: 15 – Formação Presencial
Área de formação: 541 – Industrias Alimentares
Modalidade de Formação
Formação Contínua
Calendarização
Período para a realização do curso:
De 15 a 19 de outubro de 2018 – 2ª a 6ª feira, das 18h30 às 21h30
Local: Sala de formação da CCAH – Angra do Heroísmo

Formadora
Susana Drumond
Formadora Certificada
Inscrição

€ 77,00 por participante inscrito através de empresa associada
€ 120,00 para não associados
Mínimo de formandos: 10
Máximo de formandos: 18
Data limite de inscrição: 11 de outubro de 2018
Observação
Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso
site (www.ccah.eu/formacao).

