
 
  

 

Implementação e Manutenção do Sistema HACCP 

 
Público-Alvo 

Empresários, Empreendedores e Colaboradores de micro e PME’s com responsabilidade ao 
nível da Higiene e Segurança Alimentar. Outros profissionais com interesse no 
desenvolvimento de competências específicas nesta área. 
 
OBJECTIVOS GERAIS 

Habilitar os participantes com os conhecimentos necessários à elaboração, implementação e 
auditorias internas de um sistema preventivo de Segurança Alimentar de acordo com os 

princípios do sistema HACCP. 
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Noções de Segurança Alimentar e o seu impacto na saúde do consumidor; 
 Prevenir doenças de origem alimentar; 
 Perceber quais os aspectos a controlar para que do desempenho dos manipuladores 

de alimentos resultem alimentos seguros para o consumidor; 

 Apresentar os conceitos básicos de um sistema HACCP; 
 Apresentar os elementos relevantes para a compreensão da metodologia utilizada no 

desenvolvimento dos modelos genéricos de HACCP, em particular nos aspectos 
relevantes relacionados com a análise de perigos e a determinação dos pontos 
críticos de controlo.  

 Elaborar um plano de HACCP e realizar auditorias internas para verificação da 
eficiência do sistema implementado. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Introdução ao tema 
 
Perigos e Doenças Alimentares 
 
Código de Boas Práticas de Higiene  
 

Pré-requisitos do HACCP 
 
Metodologia de implementação do HACCP 
 
Revisão do Plano de HACCP 
 
Auditorias HACCP 

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 20 – Formação Presencial 
Área de formação: 541 – Indústrias Alimentares 
 

Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 
 



   

 

Calendarização 

 
Período para a realização do curso:  
1.ª acção (Terceira) 01, 04, 06, 07 e 08 de Outubro de 2010 
2.ª acção (São Jorge): 18, 19, 20, 21 e 22 de Outubro de 2010 
 
Horário:  
1.ª acção: 17h30 às 21h30 
2.ª acção: 17h00 às 22h00  
 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formadora 

 
Dra. Carina Ferreira 

Licenciada em Tecnologia Agro-Alimentar 
Formadora Certificada. 
 
Observações 

 
€200,00 por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções 
de formação. 
 
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%. 

 


