UFCD 2659 - Higiene e segurança alimentar e sistema HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Points) | 25 horas
OBJECTIVOS
o

Desenvolver boas práticas de higiene na produção e elaboração dos produtos naturais, num
sistema preventivo de segurança alimentar, através da análise dos perigos e do controlo
dos pontos críticos do processo.

CONTEÚDOS








Noções de microbiologia dos alimentos
o Introdução
o Notas históricas
o A microbiologia e a higiene alimentar
o Influência dos microrganismos nos produtos alimentares
o Os microrganismos - definição e acção
o Alguns grupos de microrganismos de interesse na área alimentar – bactérias, fungos,
vírus, parasitas
o Factores Intrínsecos de desenvolvimento – pH, atividade da água, aW e tipo de alimento
o Factores extrínsecos – temperatura, humidade relativa
o Deterioração e conservação dos produtos alimentares
o Bactérias agentes de toxinfecções alimentares - Clostridium botulinum, staphylococcus
aureus, salmonella, clostridium perfringens
Noções de higiene
Conservação e armazenamento de géneros alimentícios
Noções de limpeza e desinfecção
Introdução à aplicação do APCPC (Análise de Perigos e Controlo dos Pontos Críticos)
Garantia da segurança alimentar (HACCP)
o Introdução
o Princípios e conceitos
o Terminologia
o Regulamentação

APOIOS SOCIAIS:
o
o

A participação na ação de formação é isenta de pagamento de propina pelos
Formandos.
Subsídio de alimentação no valor de 4,52€/ dia de formação efetivamente frequentado,
com um mínimo de 3 horas de formação.
Nota 1: no caso dos ativos empregados, este subsidio só será atribuído desde qua a formação
decorra em horário pós-laboral;
Nota 2: a atribuição deste subsídio está dependente da formação com assiduidade e aproveitamento.

COMO SE CANDIDATAR:
Para formalizar a candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação:
o
o
o
o
o
o

Número do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade e NIF
Cópia do Certificado de Habilitações
Comprovativo relativo à situação face ao emprego (empregado ou desempregado)
CV atualizado
Comprovativo da titularidade do NIB
Ficha de pré-inscrição do IAFE devidamente preenchida e enviar para formacao@iafe.pt

INFORMAÇÕES:
IAFE – Instituto da Empresa
Tel.: 229 773 910
formacao@iafe.pt
www.iafe.pt

