
 
  

Introdução ao HACCP 

 
Público-Alvo 
 
Todos os manipuladores de alimentos do sector alimentar responsáveis pelo controlo da 
higiene, qualidade e segurança alimentar e outros profissionais com interesse no 
desenvolvimento de competências específicas nesta área. 
Trabalhadores do sector de turismo, abrangidos pelo Programa de Valorização Profissional. 
 
OBJECTIVOS GERAIS 
 
Preparar os formandos para uma melhor compreensão dos cuidados elementares referentes 
ao manuseamento dos produtos alimentares e áreas afins. 
 
OBJECTIVOS ESPECIFICOS 
 

• 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 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Módulo 1 
1. Formação e responsabilidade  

• Direcção 
• Responsáveis pelo sistema HACCP (equipa) 
• Funcionários com responsabilidades de controlo 
• Funcionários sem responsabilidades de controlo 

 
 
Módulo 2 
2. Princípios gerais e requisitos do sistema HACCP  

• Condições de implementação 
     - Empenho da administração 
     - Equipa de HACCP 
     - Formação em sistema de HACCP 
     - Verificação das condições prévias da empresa 

 
Módulo 3 
3. Benefícios e flexibilidade do sistema de HACCP  
4. Definições 
 
Módulo 4 
5. Implementação do sistema de HACCP 

• Definir os termos de referência 
• Formação da equipa de HACCP 
• Descrição do produto 
• Identificação do uso pretendido do produto 



   
 

• Elaboração do diagrama de fluxo 
• Verificação do diagrama de fluxo e esquema da fábrica 
• Identificação de perigos associados a cada passo 
     - Análise de perigos: Perigos microbiológicos, Químicos e Físicos 
• Aplicação da árvore de decisão para determinação dos PCC’S 
• Estabelecimento dos limites críticos de controlo 
• Estabelecimento dos procedimentos de monitorização 
• Estabelecimentos das acções correctivas 
• Estabelecimentos dos procedimentos de verificação 
• Estabelecimento de sistemas de registo e arquivo de dados 
• Revisão do plano de HACCP 

 
Módulo 5 
6. Integração do sistema de HACCP com os sistemas de qualidade 
7. Organização e gestão de programas de HACCP 

• Concepção e introdução 
• Integração do HACCP 

• Operação 
 
Módulo 6 
8. Elaboração de modelos genéricos de HACCP 
• Concepção e introdução 
 
Módulo 7 
9. Visita a um estabelecimento de restauração e bebidas 

• Boas práticas de higiene e manipulação de alimentos: 
• Sistema de cores nas placas e utensílios de corte; 
• Correcta armazenagem de alimentos; 
• Leitura e preenchimento de registos. 

 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 16 horas de Formação Presencial e 4 de Prática simulada 
Área de formação: 541 – Industrias Alimentares 
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 26 a 31 de Outubro de 2009 
 
Horário:  
26/10 - 17h30 às 21h30 
27/10 a 30/10 - 17h30 às 20h30 
31/10 – 09h00 às 13h00 
 
FORMADORA 

 
Dra. Carina Ferreira 
 
Licenciada em Tecnologia Agro-Alimentar pela Universidade dos Açores. 
Formadora Certificada. 
 
Inscrição 
 
€ 200,00 por participante – consultar as condições de participação e os descontos 
para as empresas associadas. 
 
 
Observações 
 
Curso a aguardar aprovação do programa Pro-Emprego. 



   
 

As inscrições de colaboradores de Empresas do sector do Turismo que estiverem inscritas 
no Programa de Valorização Profissional são gratuitas, mediante apresentação de 
comprovativo de inscrição no Programa. 
 

Projecto Co-Financiado 

 
 


