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AULAS TEÓRICAS
Introdução a segurança alimentar – definições, os perigos controlados, governância local, regional e
global, o papel de análise do risco.
Legislação e normalização no controlo dos alimentos.
O papel de análise química e microbiológica no controlo dos alimentos.
Higiene alimentar nos operadores comerciais.
HACCP – pré_requisitos, os 7 princípios, a implementação, certificação e reconhecimento.

AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS
Exercícios sobre a legislação.
Exercícios sobre a análise de perigos (i) e a atribuição dos pontos críticos (ii) no desenvolvimento de
um plano HACCP.
Estes exercícios requerem trabalho de preparação em tempo fora das aulas.

Objectivos Pedagógicos: Perceber a complexidade do desafio de manter seguros os alimentos
consumidos e conhecer as principais medidas para reduzir os riscos associados aos perigos
transmitidos por alimentos.
CONHECIMENTO: Conhecer os princípais perigos associados aos elementos e como estas estão
veículados ao longo da cadeia alimentar. Conhecer os princípios e a prática do sistema legal aplicado
aos alimentos na Europa. Saber das principais medidas empregadas por os operadores da cadeia
alimentar para manter os seus produto seguros e como estas medidas estão integradas em sistemas
de gestão específicos.
COMPREENSÃO: Perceber a complexidade da cadeia alimentar e o reflexo que isso tem no controlo
da segurança alimentar. Perceber o papel da multidisciplinaridade na resposta científica.
APLICAÇÃO: Aprender navegar pela legislação e outras exigências impostos aos operadores
comerciais. Aprender executar um análise de perigos no contexto do sistema HACCP.
ANÁLISE: Aprender efectuar uma análise sistemática com base em documentos de vários tipos e
naturezas.
SÍNTESE: Organizar a informação recolhida nas aulas, na literatura e na Internet e apresentá-la de
forma oral e escrita em ambiente informal e interactivo.
AVALIAR: Ouvir e criticar as ideias e trabalhos dos restantes colegas.
Resultados Expectáveis: Um conhecimento utilizável praticamente no controlo de segurança
alimentar no meio empresarial em conjunto com uma percepção do papel deste conhecimento no
controlo global de segurança dos alimentos.

Uma combinação de aulas teóricas clássicas, trabalhos independentes (higiene fabril), exercícios
com base em análise documental (Legislação e Análise de Perigos) e discussões em sala.
A avaliação é baseada em exames clássicos e nos trabalhos desenvolvidos nas sessões teórico
práticas.


