
 
  
 

Iniciação à Higiene e Segurança Alimentar 
 
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. 
 
OBJECTIVOS GERAIS 
 
Preparar os formandos para uma melhor compreensão dos cuidados elementares referentes 
ao manuseamento dos produtos alimentares e áreas afins. 
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Enriquecer os formandos com conhecimentos necessários para o manuseamento 

seguro de alimentos; 
• Sensibilizar os formandos para a prevenção de intoxicações alimentares; 
• Identificar noções básicas de microbiologia; 
• Reconhecer as regras de higiene pessoal; 
• Compreender as regras de higienização das instalações, equipamentos e utensílios.  
• Conhecer as boas práticas de manipulação de alimentos; 
• 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.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Módulo 1 
1. Introdução à Higiene Alimentar 
2. Toxinfecções e Contaminações Alimentares 

• Microrganismos causadores de toxinfecções  
• Factores que contribuem para o desenvolvimento de toxinfecções  
• Prevenção contra microrganismos causadores de toxinfecções  
• Fontes e veículos de contaminação  
• Contaminação química, física e biológica  
• Alimentos de alto risco  

 
Módulo 2 
3. Higiene Pessoal  

• Saúde e Higiene Individual  
• Exames Médicos  
• As mãos dos manipuladores  
• O cabelo dos manipuladores  
• O vestuário dos manipuladores  
• Comportamento pessoal  
• Fumar  



   
 

• Tossir, espirrar e cuspir  
 
Módulo 3 
4. Limpeza e Desinfecção dos equipamentos, utensílios e instalações  

• Importância da limpeza e desinfecção  
• Higiene das instalações, equipamentos e utensílios  
• Métodos de limpeza e desinfecção  

 
Módulo 4 
5. Água e Esgotos  
6. Resíduos  
7. Controlo de Pragas  
8. Formação Profissional  

• Responsabilidade da Empresa  
• Consciencialização e responsabilidade dos colaboradores  

 
Módulo 5 
9. Boas Práticas de Manuseamento dos Alimentos  

• Manipulação segura dos alimentos  
• Regras de recepção, conservação e armazenamento de alimentos  
• Cuidados de higiene e normas gerais de boas práticas de laboração  

 
Módulo 6 
10. Introdução ao HACCP  

• O conceito do sistema de HACCP 
• Os princípios e a metodologia HACCP 
• Elaboração de um modelo de HACCP 

 
Módulo 7 
11. Visitas de estudo  

• Visita a um talho: 
     - Boas práticas de higiene pessoal: 

• Vestuário adequado: avental, touca e calçado anti-derrapante. 
• Procedimento de lavagem das mãos: Sabão e desinfectante, toalhas de papel 
descartável e escova de unhas; 

 - Veículo de transporte: 
• Visualização de um veículo de transporte com equipamento de frio 
devidamente equipado e que cumpra com todos os requisitos obrigatórios; 

• 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: 20 – Formação Presencial 
Área de formação: 541 – Indústrias Alimentares 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 11 a 16 de Maio de 2009 
 
Horário: 2ª a 6ª feira – 17h30 às 20h30 



   
 

Sábado – dia 16 de Maio – 09h00 às 13h00 
 
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. Marília Enes 
 
Licenciada em Tecnologia Agro-Alimentar. 
 
Inscrição 
 
€ 300,00 por participante – Consultar as condições de participação e os descontos 
para as empresas associadas. 
 
 


