
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR NO SETOR DAS CARNES- ponta delgada-11 a 14 junho 
 
(curso homologado pela FNACC-obrigatório para todos os manipuladores de carnes verdes e seus derivados.) 
 

DURAÇÃO: 15H 
 

HORÁRIO: 9:00H-12:45H 
 

DESTINATÁRIOS: Manipuladores de carnes verdes e seus derivados  
 

OBJETIVOS 
Identificar os microrganismos responsáveis pela contaminação da carne. Aplicar as noções básicas de limpeza e desinfeção 
de instalações e utensílios. Adquirir boas práticas no manuseamento da carne e seus produtos. Aplicar normas elementares 
de higiene pessoal. Identificar os requisitos do HACCP no setor das carnes.  

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Higiene das carnes. Aquisição de conhecimentos sobre os perigos e medidas preventivas para o seu controlo. 
Microbiologia da higiene alimentar 
Conhecer as principais doenças de origem alimentar e a responsabilidade dos manipuladores na sua prevenção. 
Conhecimento dos microrganismos que possam provocar alterações da carne e seus produtos e o seu controle. 
Higiene dos manipuladores 
Conhecimentos de higiene pessoal e sua importância na manipulação das carnes. Identificação de estados de saúde, como 
seja sintomas lesões ou doenças que possam ter repercussão na segurança alimentar. 
Higiene das instalações, equipamentos e utensílios 
Noções de higiene, limpeza e desinfeção dos locais, equipamentos, expositores, etc… 
Acondicionamento/embalagem de carnes e seus produtos 
Acondicionamento e embalagem de carnes, embalagem do dia, pré-embalados, rotulagem, lote e prazo de validade, 
rastreabilidade. 
Condições higiénicas a observar na venda e distribuição de carnes e seus produtos. 
Conhecer práticas corretas de higiene durante a receção, armazenamento, preparação, transformação, exposição e 
transporte de carnes e seus produtos. Marcas de identificação e de salubridade. Exigências de temperaturas de carnes 
refrigeradas, congeladas e ultracongeladas. 
Segurança alimentar/HACCP no setor das carnes e seus produtos 
Responsabilidade do operador e autocontrolo no estabelecimento, HACCP, Guia de Boas Práticas de Higiene e plano de pré-
requisitos. Controlo de pragas. Rastreabilidade. Registo de temperaturas. Fichas de controlo. 
Higiene e Segurança no trabalho Legislação 
Licenciamento dos estabelecimentos retalhistas. Decreto-Lei nº 259/2007; Decreto-Lei nº 370/1999. Decreto-Lei nº 
147/2006 alterado e republicado Decreto-Lei nº 207/2008. Decreto-Lei nº 323-F/2000. Regulamentos (CE) nº 852/2004; 
853/2004; 2073/2005; 1069/2009 

  
FORMADORA: Dra. Catarina Cavaco 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associados: 45.00€ 
N/Associado: 67.50€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 5 junho 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas 
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
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