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AULAS TEÓRICAS
Aspectos técnicos da Segurança e Qualidade Alimentar – parâmetros a controlar
Higiene na cadeia alimentar.
Pré- requisitos e Sistema HACCP – Revisão.
Monitorização, validação e verificação de sistemas baseados em HACCP.
Gestão de Qualidade e Sistemas de qualidade.
Auditoria.

AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS
1. Parâmetros que têm de estar controladas na cadeia alimentar – discussão, preparação e
apresentação.
2. Implementação do sistema baseado em HACCP após analise de perigos – exercício em papel.
3. Auditorias – exercícios em papel.

TRABALHO DE CAMPO
2 visitas de estudo.
1 no início da disciplina para ver os cuidados técnicos necessários para gerir higiene numa empresa
alimentar.
1 No fim para fazer alguns componentes de uma auditoria simulada.

Objectivos Pedagógicos: Apurar o conhecimento sobre aspectos prácticos e teóricos relacionados
com a manutenção da segurança alimentar na cadeia alimentar e em particular em operadores
comerciais. Perceber as técnicas e prácticas necessárias para implementar sistemas baseados em
HACCP e de planear, executar e relatar auditorias de segurança alimentar.
CONHECIMENTO: Conhecer a base científica das práticas chave na manutenção de segurança de
produtos. Conhecer os princípios de HACCP e os principais sistemas que têm este princípios como
base bem com os princípios de gestão de qualidade no contexto da indústria alimentar. Perceber a
filosofia de auditoria e os passos mais importantes na sua execução.
APLICAÇÃO: Saber organizar e executar 2 dos processo mais importantes na gestão de segurança e
qualidade numa empresa alimentar.
Resultados Expectáveis: Um conhecimento praticamente utilizável e apurado no controlo de
segurança alimentar e na gestão de qualidade no meio empresarial.

Uma combinação de aulas teóricas clássicas, trabalhos independentes (parâmetros a controlar),
exercícios com base em análise documental (implementação de sistemas e auditoria), discussões em
sala e 2 visitas de estudo.

A avaliação é baseada em exames clássicos e nos trabalhos desenvolvidos nas sessões teórico
práticas.


