
 
  

Boas Práticas de Higiene na Manipulação dos Alimentos 
 

 
Público-Alvo 

Trabalhadores e proprietários que exerçam funções na manipulação dos alimentos. 
 
OBJETIVOS 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 aspetos 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. Toxinfeções e Contaminações Alimentares  

• Microrganismos causadores de toxinfeções  

• Fatores que contribuem para o desenvolvimento de toxinfeções  

• Prevenção contra microrganismos causadores de toxinfeções  

• 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 Desinfeção dos equipamentos, utensílios e instalações  

• Importância da limpeza e desinfeção  

• Higiene das instalações, equipamentos e utensílios  

• Métodos de limpeza e desinfeção  

 

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 receção, 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 

 
Carga Horária e Área de Formação 

Nº de horas: 10 – Formação Presencial                 
Área de formação: 541 – Industrias Alimentares 
 
Modalidade de Formação 

Formação Contínua  
 
Calendarização 

Período para a realização do curso:  
1.ª Ação: 12 a 14 de maio de 2015: Dias 12 e 13 de maio: das 18H00 às 21H30 
          Dia 14 de maio: das 18H00 às 21H00 
2.ª Ação: 19 a 21 de maio de 2015: Dias 19 e 20 de maio: das 18H00 às 21H30 
          Dia 21 de maio: das 18H00 às 21H00 
 
Local: Sala de Formação da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 
 
Formadoras 

  
Carina Ferreira 
Marília Enes 
Formadoras Certificadas 
 
 


