
 
 
 
 

Embalagem, rotulagem e armazenagem na indústria alimentar-ponta delgada 

 
 

DURAÇÂO: 50H 

 
HORÁRIO: 14:00h-18:00h 

 
DESTINATÁRIOS: Colaboradores da área de produção, distribuição e armazenamento. Responsáveis de qualidade 
e segurança alimentar.  

  
OBJETIVOS 

Identificar os diferentes tipos de embalagem e rotulagem de produtos alimentares. Proceder às operações de 
embalagem, rotulagem e armazenagem de produtos alimentares de acordo com as normas definidas. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 Mód. I- 12 a 15 de novembro 

Legislação. Embalagem de produtos alimentares. Funções. Tipos de materiais. Vantagens e 
inconvenientes de cada tipo de materiais. Tipos de embalagem primária e secundária e sua 
adequabilidade. Avaliação da qualidade de embalagens. Menções obrigatórias de embalagens. Métodos 
e técnicas de embalagem. Métodos e técnicas de rotulagem 
 

Mód. II- 25 a 29 novembro 

Funções. Rotulagem de produtos alimentares. Rotulagem de produtos de regime de qualidade e de 
diferenciação, por categoria de produtos. Rastreabilidade dos produtos alimentares. Receção e 
armazenagem de produtos alimentares 
 

Mód. III- 10 a 13 de dezembro 

Normas e procedimentos. Fatores que condicionam a armazenagem. Regras no acondicionamento. 
Normas da qualidade. Normas de higiene e segurança alimentar. Normas de segurança e saúde no 
trabalho 
 

FORMADORA: Aida Ferreira- CEO & Founder da For Excellence Azores, Pós graduação em Segurança Alimentar e Saúde 

Pública; Pós graduação em Gestão da Qualidade na Saúde; Auditora da APCER; Consultora, auditora e formadora à mais de 
12 anos. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
GRATUITO 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt até 25 outubro 
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. 
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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