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Objetivos / Competências 

Descrever o fundamento e os objectivos da qualidade e higiene de alimentos; adquirir conhecimentos sobre qualidade e segurança 

alimentar; identificar e manusear as ferramentas e conteúdos relacionados com a higiene e segurança de produtos alimentares; 

proceder à aplicação em contexto real dos conteúdos abordados tendo por base a legislação em vigor sobre qualidade e higiene 

relacionada com produtos alimentares. 

No final desta formação os estudantes terão conhecimentos actualizados no âmbito da qualidade, higiene e segurança alimentar, 

e capacidade de integração das matérias leccionadas no contexto empresarial de um modo dinâmico e activo, proporcionando 

um maior desenvolvimento do sector económico, de modo a garantir a qualidade e higiene dos alimentos nos termos da legislação 

actual. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Componente teórica 

1. Conceitos 

2. Sistemas de gestão de segurança alimentar (NP EN ISO 22000:2005) 

3. Higiene e segurança alimentar: Codex Alimentárius/ Generalidades HACCP 

4. Influência da higiene e das práticas sanitárias no controlo da qualidade 

5. Pré-requisitos do sistema HACCP 

6. Sistema HACCP 

7. Rastreabilidade 

8. Auditorias ao sistema HACCP 

9. Legislação 

Componente prática 



1. Qualidade microbiológico nos alimentos 

2. Índices de qualidade microbiológica dos alimentos: 

3. Pesquísa e estimativa de microrganismos indicadores da qualidade e segurança alimentar 

3.1. Preparação de amostras para análise microbiológica (homogeneização de alimentos sólidos) 

3.2. Enumeração de microrganismos aeróbios “totais” 

3.3. Pesquisa de coliformes 

3.4. Pesquisa e estimativa do número de enterococos e de clostridios sulfito-redutore 

4. Controlo microbiológico de superfícies 

5. Elaboração do manual de boas práticas e plano de higienização 

6. Exemplo prático da aplicação do sistema HACCP 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Esta unidade curricular será leccionada em regime de e-learning, com aulas presenciais de cariz teórico e prático. As aulas 

presenciais incluem aulas teóricas, teórico-prática e aulas práticas de laboratório. A componente teórica/ prática tem como base 

a exposição das matérias em aulas leccionadas. A componente prática será realizada em laboratório onde se efectuará análises 

microbiológicas de vários produtos alimentares, tendo em consideração a legislação actual, a segurança e qualidade dos 

alimentos. 

A avaliação da unidade curricular consta de um exame escrito final, sobre os conhecimentos adquiridos na vertente mais teórica, 

de um trabalho de simulação real que inclua os vários planos de qualidade, segurança e higiene realizado em grupo, com 

apresentação e debate, e um relatório dos trabalhos desenvolvidos na componente prática também realizado em grupo. 
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