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PLANO ANUAL DA 
OFERTA FORMATIVA [2019]

Formação prática (em contexto real de trabalho) 

          Formação prática em contexto real de trabalho

540  Higiene e Segurança Alimentar / Sistema de HACCP

Formação em sala 

[AF23] 

Formação não financiada

Legenda: AEF - Área de Educação e Formação.

Ação N.º AEF   Designação da ação                                                                                            Duração        Data(s)               Horário                    Local                 Preço

6 h Março

Setembro Distritos:

Leiria

Santarém

Lisboa

Faro

Laboral e/ou

Pós-laboral

Sob 

consulta

Formação à medida de cada organização: 
A Harmat disponibiliza, também, outras ações de formação com uma duração ajustada às necessidades de cada organização.

Formação intra e interempresas

          Formação prática em contexto real de trabalho

850  Prevenção e controlo de Legionela[AF26] 

          Formação prática em contexto real de trabalho

540  Nutrição e capitação de alimentos[AF27] 

6 h

6 h

Junho

Dezembro

Junho

Dezembro

Laboral e/ou

Pós-laboral

Laboral e/ou

Pós-laboral

Destinatários: pessoas com idade superior a 18 anos, ativos empregados no setor alimentar                 Até 6 participantes por ação

Locais: distritos indicados, nas instalações das empresas do setor alimentar

Modalidade de formação: formação modular / formação contínua

Forma de organização: formação presencial / formação em contexto de trabalho

          Formação teórica (em sala)

540  Higiene e Segurança Alimentar / Sistema de HACCP[AF25] 

Ação N.º AEF   Designação da ação                                                                                            Duração        Data(s)               Horário                    Local                 Preço

6 h Fevereiro

Agosto Distritos:

Leiria

Santarém

Lisboa

Faro

Laboral e/ou

Pós-laboral

Sob 

consulta          Formação teórica (em sala)

850  Prevenção e controlo de Legionela[AF12] 

          Formação teórica (em sala)

540  Nutrição e reeducação alimentar[AF10] 

6 h

6 h

Maio

Novembro

Maio

Novembro

Laboral e/ou

Pós-laboral

Laboral e/ou

Pós-laboral

Destinatários: pessoas com idade superior a 18 anos, ativos empregados ou desempregados              Até 15 participantes por ação  

Locais: distritos de Faro, Leiria e Santarém (instalações das empresas ou da Harmat)

Modalidade de formação: formação modular / formação inicial e contínua

Forma de organização: formação presencial 
Legenda: AEF - Área de Educação e Formação.

Condições gerais

Inscrições: através dos contactos telefónico, por email (geral@harmat.pt) ou no formulário disponibilizado em www.harmat.pt.
Regulamento de funcionamento da formação: diponibilizado a pedido através dos contactos disponibilizados.


