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 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 
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Objetivos / Competências 

Com os conhecimentos ministrados nesta disciplina pretende-se que o aluno possa ser capaz de conhecer os 

princípios orientadores do desenvolvimento de novos produtos alimentares. 

Concluída a disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

•Identificar necessidades e potencialidades de desenvolvimento ao nível dos mercados alimentares; 

•Identificar as condições necessárias ao desenvolvimento de um novo produto alimentar; 

•Fazer prospecção de mercado orientada para o lançamento de novos produtos no mercado alimentar. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

PARTE I – APROVEITAMENTO DE SUBPRODUTOS E RESÍDUOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES 

1 – Aproveitamento de subprodutos 

2 - Subprodutos das carnes 

3 – Subprodutos dos vinhos 

4 – Subprodutos da pesca 

5 - Subprodutos dos lacticínios 

6 – Subprodutos dos hortofrutícolas 

PARTE II – DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS ALIMENTARES 

1 – Factores chave para o sucesso ou insucesso de novos produtos alimentares 

2 – Estratégias de desenvolvimento e inovação 

3 – O processo de desenvolvimento de produtos 

4 – As bases do conhecimento para o desenvolvimento de produtos 

5 – Importância do consumidor no processo de desenvolvimento 



 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Nas aulas teóricas serão apresentados os conceitos básicos e que servem de suporte às atividades das aulas teórico-práticas, onde 

será dados apoio ao desenvolvimento de um novo produto alimentar. 

São utilizadas as novas tecnologias, com recurso a powerpoints / datashow, e no contacto com os alunos é privilegiada a utilização 

de ferramentas de “e-learning” através da plataforma Moodle. 

Os alunos realizam trabalhos de grupo sob um tema comum, visando o lançamento no mercado de um novo produto alimentar. 

O trabalho envolve as seguintes vertentes: 

Pesquisa bibliográfica sobre o tema, 

Ideia de novo produto, 

Enquadramento do novo produto no mercado. 

A avaliação compreende duas componentes: a realização de trabalhos de grupo com apresentação, que conta em 50 % para a 

nota final, e a realização de um exame, que conta também em 50 % para a nota final. 
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