
540         Higiene e Segurança Alimentar / Sistema de HACCP

   

Legenda: AEF - Área de Educação e Formação.

       AEF            Designação da ação                                                                                                    Duração        

  6 h

850         Prevenção e controlo de Legionela

540         Nutrição e capitação de alimentos

 

  6 h

  6 h

Destinatários: Maiores de 18 anos, 

ativos empregados no setor alimentar                 

Modalidade de formação: 

formação modular / formação contínua

Forma de organização: 

formação presencial 

formação em contexto de trabalho

www.harmat.pt              geral@harmat.pt             289 588 740           244 745 141      

PLANO ANUAL DA 
OFERTA FORMATIVA [2019]

Formação não financiada

Formação à medida de cada organização: 
A Harmat disponibiliza, também, outras ações de formação de conteúdos e duração ajustados às necessidades de cada organização.

Formação intraempresa Condições gerais

Horário: laboral e/ou pós-laboral

Inscrições: 
Telefone / E-mail / Website

Regulamento da formação: 
disponível no website

Formação interempresas

Formação destinada aos trabalhadores de 

uma empresa, realizada nas respetivas 

instalações ou em sala de formação 

disponibilizada pela Harmat, Lda.

Formação destinada ao público em geral, 

ou a trabalhadores de diversas empresas, 

realizada em sala de formação 

disponibilizada pela Harmat, Lda.

Formação prática Formação teórica

Formação prática realizada em contexto 

de trabalho até 6 participantes.

Formação teórica realizada em sala até 

15 participantes.

Formação disponível nos distritos de Leiria, Santarém e Faro.

540         Higiene e Segurança Alimentar / Sistema de HACCP

540         Higiene e Segurança Alimentar / Sistema de HACCP

540         Higiene e Segurança Alimentar (formação homologada)

  40                             Manipuladores de carnes - formação incial

540                             Manipuladores de carnes - reciclagem

540         Higiene e Segurança Alimentar (UFCD 3296)

540         Sistema HACCP (UFCD 3297)

Legenda: AEF - Área de Educação e Formação.

       AEF            Designação da ação                                                                                                    Duração        

  6 h

30 h

15 h

  6 h

25 h

25 h

850         Prevenção e controlo de Legionela

540         Nutrição e reeducação alimentar

540         Nutrição e dietética (UFCD 3315) 

  6 h

  6 h

25 h

Destinatários: 

Maiores de 18 anos, ativos 

empregados ou desempregados               

Modalidade de formação: 

formação modular / 

formação inicial e contínua

Forma de organização: 

formação presencial 

Formação prática em contexto de trabalho

Formação teórica em sala


