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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Curso Técnico Superior Profissional  
Curso:  
Viticultura e Enologia 

 

Unidade Curricular: 3421 – Qualidade e Segurança Alimentar 

Ano 2 Semestre 2 Área CNAEF: 541 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Anabela Reis Pacheco de Amaral 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100l             45                               55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

 

Dotar os alunos de conhecimentos sobre higiene e segurança alimentar. O aluno deverá saber identificar, realizar e implementar 
medidas efetivas relacionadas com a qualidade e segurança alimentar, nomeadamente as relacionadas com a elaboração do 
Manual de Boas Práticas, Plano de Higienização e implementação do Sistema HACCP. Conhecer a legislação em vigor. 
Conhecer os requisitos de qualidade do produto 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Requisitos legais em segurança e higiene dos géneros alimentícios. Aplicação ao contexto vitivinícola: boas práticas de 
produção vitivinícolas. Elaboração de Manuais de boas práticas. Implementação de sistemas de segurança alimentar em adega: 
Pré-requisitos a implementar nas adegas. Sistemas de rastreabilidade. Implementação do sistema HACCP: aplicação às 
adegas, apresentação de casos práticos. Breve introdução aos Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar e de Gestão da 
Qualidade. Certificação de produtos: estudo do caso particular dos vinhos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

É apresentada, discutida e interpretada a legislação mais atual no que diz respeito à produção de alimentos seguros para 
preparar os alunos para a criação, gestão e controlo de sistemas que garantam a segurança alimentar na produção de vinhos. 

Para a preparação dos alunos para implementar ou participar na implementação de sistemas de segurança alimentar são 
abordados e aplicados todos os requisitos para ser elaborado um sistema que garanta a segurança e qualidade do produto. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Nas aulas que são práticas desta unidade curricular são apresentados os temas a tratar utilizando exemplos práticos que são 
discutidos. Pesquisa on-line orientada. 

Disponibilização on-line, na plataforma moodle do Instituto Politécnico de Beja de um conjunto elevado de manuais e guias para 
orientação dos alunos na elaboração de trabalhos. 

Orientação dos trabalhos dos alunos 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Apesar dos temas desta unidade curricular se basearem essencialmente em legislação existiu a preocupação de a tornar muito 
aplicada por se considerar que é a melhor forma de adquirir conhecimentos nestas áreas. 

O carácter prático é alcançado na forma de avaliação que consiste essencialmente na aplicação, sempre que possível a casos 
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reais, da legislação ou referenciais normativos. 

É disponibilizado ainda aos alunos um vasto conjunto de informação e de orientação para que na vida profissional estejam 
preparados para novas situações. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Elaboração de um trabalho que consiste no delineamento de um sistema de qualidade e segurança alimentar para uma adega, 
nomeadamente, definição dos pré-requisitos de segurança alimentar, Manual de Boas Práticas e Sistema HACCP. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

CABRERA, AS; DIAS, DL; SOUSA, JM; MARRAMAQUE, MC; QUEIRÓZ, PC. (2006). Rastreabilidade e gestão de incidentes na 
indústria Agro-Alimentar. Fipa. Lisboa. 

CASAL, M. et al. (2007) Manual de Boas Práticas de Produção Vitivinícola (BPPV) – PROJECTO ENOSAFE disponível em: 
http://www.iniav.pt/menu-de-topo/divulgacao/edicoes-proprias/manuais-tecnicos 

MORTIMORE, S E WALLACE, C (1994). HACCP. A practical approach. Ed. Chapman & Hall. London.Norma  

NP EN ISO 22000:2018 (Ed. 1) - Sistemas de gestão da segurança alimentar. Requisitos para qualquer organização que opere 
na cadeia alimentar (ISO 22000:2018). IPQ – Instituto Português da Qualidade, Caparica. 

NORMAS: NP EN ISO 9000:2015; – Sistemas de Gestão da qualidade. Fundamentos e Vocabulário e NP EN ISO 9001:2015 – 
Sistemas de Gestão da qualidade. Requisitos IPQ – Instituto Português da Qualidade, Caparica. 

Legislação em vigor. 

Vários artigos de revistas da especialidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:  


