
  
 

 

Rastreabilidade dos Alimentos 

 

 
Público-Alvo 

 
Quadros superiores e médios do Sector Alimentar.  
Responsáveis pelo sistema de Gestão da Qualidade e consultores na área alimentar. 
 

OBJECTIVOS 

Este curso pretende  dotar os formandos dos conhecimentos necessários que lhes permitam 
aplicar e interpretar a principal legislação alimentar em vigor no que diz respeito à 
rastreabilidade. 

Compreender a noção de rastreabilidade e perceber a sua aplicabilidade e importância na 
segurança alimentar.  

Aplicar a rastreabilidade à realidade de trabalho. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Noções básicas dos principais documentos legislativos nacionais e 

comunitários e sua abrangência. 
2. A importância do Codex Alimentarius na legislação e na segurança alimentar, 

princípios e fundamentos. 
3. Regulamento 178/2002   - lei base da legislação alimentar e aplicação da 

rastreabilidade. 
4. Regulamento (CE) Nº 1760/2000 - rotulagem da carne de bovino. 
5. Higiene e segurança Alimentar – Regulamentos 852/2004, 853/2004, 

854/2004 e outros documentos legislativos relacionados. 
6. Conceito de rastreabilidade. 
7. Objectivos e importância da rastreabilidade. 

8. Qualidade e rastreabilidade. 
9. Características da rastreabilidade. 
10. Vantagens e desvantagens da rastreabilidade. 
11. Papel da rastreabilidade na rotulagem. 
12. Exemplos práticos – Implementação de um sistema de rastreabilidade. 
13. Avaliação. 

 

 

 
 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 – Formação Presencial 
Área de formação: 541 – Indústrias Alimentares 
 



   

 

Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 
Calendarização 

 

Período para a realização do curso:  
1.ª acção: 10, 11, 12, 13 e 14 de Maio de 2010 
2.ª acção (São Jorge): 22, 23 e 24 de Março de 2010 
3.ª acção (Graciosa): 07, 08 e 09 de Junho de 2010 
 
Horário:  
1.ª acção: 17h30 às 21h30 

2.ª acção: 16h00 às 21h00  
3.ª acção: 16h00 às 21h00 
 
 
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. Carina Ferreira 
 

Licenciada em Tecnologia Agro-Alimentar 
 
Formadora Certificada. 
 
Observações 

 
€200,00 por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções 
de formação. 
 
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%. 

 
 
 


