
 

 

 

 

 

  

Higiene e Segurança Alimentar no Setor das Carnes - RECICLAGEM 
 
Público-Alvo 

Trabalhadores e proprietários portadores do Boletim de Manipulação de Carnes e que exerçam funções 
no sector da distribuição e venda de carnes e seus produtos. 
  
OBJETIVOS GERAIS 

Esta formação de Reciclagem de conhecimentos permite ao utilizador aplicar os procedimentos e 
princípios de Higiene e Segurança Alimentar para o desempenho habitual das suas funções de acordo 
com as mais recentes legislações em vigor. 
  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Higiene das Carnes, microbiologia da Higiene Alimentar, higiene dos Manipuladores e higiene das 
Instalações, Equipamentos e Utensílios – 1h30m 
Acondicionamento/ Embalagem de Carnes e seus Produtos – 30 minutos 
Condições Higiénicas a observarem na Venda e Distribuição de Carnes e seus 
Produtos – 1 hora 
Segurança Alimentar/ HACCP no Sector das Carnes e seus Produtos – 1 hora 
Legislação Aplicável – 1 hora 
Debate e esclarecimentos – 30 minutos 
Teste dos conhecimentos adquiridos – 30 minutos 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 6 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 541 - Indústrias Alimentares 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso em Angra do Heroísmo:   
1ª turma: dias 07 e 08 de Abril de 2014 
2ª turma: dias 09 e 10 de Abril de 2014 
 
Horário: 18H00 às 21H00 
 
Local: Sala de Formação da CCAH – A. Heroísmo 
 
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 
Activo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 



   

 

 
Formadoras 

Carina Ferreira 
Marília Enes 
Formadoras Certificadas 
 
Inscrição 

 
€ 54,00 por participante inscrito através de empresa associada 
As empresas associadas aderentes ao Cartão Ofereça Açores e que efetuarem o pagamento da inscrição 
a pronto pagamento, o valor será de € 50,00. 
€ 70,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de Formandos: 20 
 
Data limite de inscrição: 03 de Abril de 2014 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 
 


