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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Unidade Curricular: 935034 – Qualidade e segurança alimentar 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 541 ECTS: 5 

 
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 
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125       56                                     69 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não se aplica 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Após esta unidade curricular os alunos estarão aptos a: 

- implementar, gerir e controlar os sistemas que garantem a qualidade e segurança alimentar nas vários organizações da fileira 
alimentar de acordo com as exigências da legislação em vigor; 

- implementar sistemas voluntários de gestão da segurança alimentar em organizações da fileira alimentar de acordo com a 
norma ISO 22000; 

- participar na implementação de sistemas de gestão da qualidade em organizações da fileira alimentar de acordo com a norma 
ISO 9001; 

- aplicar e gerir os sistemas de certificação dos produtos alimentares. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Controlo da segurança e da qualidade alimentar: normas e regulamentos em vigor. Obrigações em matéria de higiene e 
segurança alimentar a que têm de obedecer todos os agentes da cadeia alimentar. 

Sistema HACCP: fundamentos, princípios e aplicação. 

Sistemas de gestão da segurança alimentar: norma ISO 22000:2004. 

Sistemas de gestão da qualidade: normas ISO 9000:2000. Aplicação às indústrias alimentares. 

Certificação de produtos alimentares: sistemas de certificação e sistemas de reconhecimento da qualidade (denominações de 
origem). 

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 ao nível dos vários 
intervenientes na fileira alimentar. 

Para a preparação dos alunos para implementar ou participar na implementação de sistemas voluntários que permitem 
demonstrar a capacidade das organizações de: 

- produzir produtos seguros – sistemas de gestão da segurança alimentar; 

- produzir com qualidade – sistemas de gestão da qualidade; 

- cumprir determinados requisitos para os produtos que produzem – sistemas de certificação de produtos 
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São apresentados e interpretados os referenciais normativos que estão na base de cada um dos sistemas referidos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Nas aulas teórico-práticas desta unidade curricular são apresentados os temas a tratar utilizando para leitura e discussão 
artigos de revistas da especialidade. 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. 

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 
reais, da legislação ou referenciais normativos. 

È disponibilizado ainda aos alunos um vasto conjunto de informação em áreas muito variadas para lhes permitir mais tarde na 
vida profissional o apoio perante novas situações. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consiste em dois trabalhos em grupo, um teste e um trabalho individual. 

O primeiro trabalho, em grupo, consiste na aplicação a um estabelecimento real de uma lista de verificação das condições de 
higiene de acordo com a legislação em vigor. 

O segundo trabalho, também em grupo, consiste na elaboração de um sistema de segurança alimentar (HACCP) para um 
estabelecimento à escolha. 

O teste incide sobre os sistemas baseados nas normas ISO 22000 e 9001. 

O último trabalho, individual, consiste na elaboração de um plano de trabalho para a certificação de um produto alimentar 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

LEGISLAÇÃO NACIONAL (em vigor na data em que for leccionada a unidade curricular) 

MORTIMORE, S. AND WALLACE, C. (1994) HACCP – A practical approach, Chapman & Hall, London. 

Norma NP EN ISO 22000:2005 (Ed. 1) - Sistemas de gestão da segurança alimentar. Requisitos para qualquer organização que 
opere na cadeia alimentar (ISO 22000:2005). IPQ – Instituto Português da Qualidade, Caparica. 

NORMAS: NP EN ISO 9000:2005; – Sistemas de Gestão da qualidade. Fundamentos e Vocabulário e NP EN ISO 

9001:2008 – Sistemas de Gestão da qualidade. Requisitos IPQ – Instituto Português da Qualidade, Caparica. 

SITE: http:://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual 
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