
 
  

 

Higiene e Segurança Alimentar no Transporte de Produtos Alimentares 
 
Público-Alvo 

Proprietários e colaboradores de empresas de que exerçam funções na área da distribuição de produtos 
alimentares. 
 
OBJECTIVOS GERAIS 

Dar formação adequada em matéria de Higiene e Segurança Alimentar, devidamente comprovada, direccionada às 
empresas que façam distribuição de produtos alimentares. 
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar o Codex Alimentarius, destacando em particular um conjunto de códigos de boas práticas e 
princípios gerais de higiene alimentar; 

 Apresentar os aspectos relevantes na implementação de sistemas de gestão de segurança alimentar em 
cadeias alimentares, ao nível do transporte e distribuição de produtos alimentares, ilustrando os 
diferentes passos da metodologia HACCP; 

 Apresentar os principais factores envolvidos na deterioração de produtos alimentares específicos de cada 
sector; 

 Discutir os principais perigos associados ao transporte de produtos alimentares específicos de cada 
sector; 

 Apresentar códigos de boas práticas relativos ao armazenamento e transporte de produtos alimentares 
específicos de cada sector. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 O Codex Alimentarius; 

 Distribuição Alimentar; 

 A deterioração da qualidade associada ao transporte de produtos alimentares;   

 Os perigos associados à distribuição de produtos alimentares, as suas origens e medidas de controlo para 
garantia da segurança alimentar; 

 Os requisitos gerais de higiene alimentar; 

 Boas práticas gerais no transporte e distribuição de produtos alimentares; 

 Códigos de boas práticas gerais no transporte e distribuição de produtos alimentares; 

 Implementação de um sistema de gestão de segurança alimentar na cadeia de transporte e distribuição 
de produtos alimentares; 

 Segurança alimentar na cadeia de transporte e distribuição de produtos hortofrutícolas; 

 Segurança alimentar na cadeia de transporte e distribuição de carnes e produtos derivados; 

 Segurança alimentar na cadeia de transporte e distribuição de produtos de pastelaria e panificação; 

 Segurança alimentar na cadeia de transporte e distribuição de pescado e produtos do mar; 

 Segurança alimentar na cadeia de transporte e distribuição de lacticínios e ovoprodutos. 
 

 
Carga Horária e Área de Formação 

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

Formação Contínua  
 



   

 

Calendarização 

Período para a realização do curso:  
Angra do Heroísmo: 27 de Fevereiro a 02 de Março de 2012 
 
Horário: 18h às 21h 
  
 
Formadora  

 
Dra. Carina Ferreira 
Licenciada em Tecnologia Agro-Alimentar 
Formadora Certificada. 
 
 
 


