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Valorização
profissional
na cadeia alimentar

Graziela Afonso
Directora da Revista
Segurança e
Qualidade Alimentar

Ao fim de três edições da Revista Segurança e Qualidade Alimentar, podemos concluir que se trata de um projecto informativo bem sucedido a avaliar
pelas centenas de pedidos para envio da revista, provenientes dos diferentes elos da cadeia alimentar e por parte dos técnicos e profissionais que
encontram nos variados artigos que publicamos respostas para as suas
dúvidas, ideias para a resolução de certas dificuldades e sugestões para as
melhorias que pretendem empreender.
Sabemos, por isso, que o aprofundamento do conhecimento nesta área é um
imperativo constante, o que nos levou a complementar esta 4ª edição da
Revista com uma separata sobre Valorização Profissional na Cadeia Alimentar, com o objectivo de promover a formação contínua e incentivar a melhoria
do desempenho profissional de todos aqueles que se encontram nas organizações da cadeia alimentar: sejam profissionais com maior ou menor especialização, sejam responsáveis e dirigentes de áreas técnicas, sejam ainda
todos aqueles que detêm nas suas mãos a gestão e condução das suas
empresas ou instituições, da indústria ao centro de saúde, da exploração
agrícola à unidade hoteleira, do cash&carry ao operador logístico, da autarquia ao laboratório.
“O saber não ocupa lugar” – diz o ditado popular. Daí a selecção diversificada de licenciaturas, mestrados e doutoramentos que apresentamos, os
quais escolhemos de acordo com o que julgamos ser os interesses dos
múltiplos leitores da Revista. É uma oferta abrangente, desde cursos mais
específicos nas áreas da segurança e da qualidade alimentar, das engenharias agro-alimentares, da nutrição ou da medicina veterinária, até aos
que complementam ou se cruzam com essas áreas. A multidisciplinaridade
que se impõe cada vez mais a gestores e profissionais justifica informar
igualmente sobre cursos na área da higiene, saúde e segurança do trabalho,
sobre os que incluem a gestão de sistemas da qualidade, os que estão ligados a áreas de investigação e desenvolvimento, bem como os de gestão
hoteleira ou de saúde pública. Isto porque a segurança e qualidade alimentar
é de uma grande transversalidade às actividades e veio para ficar.
Pela primeira vez se reúne numa publicação esta oferta de cursos das entidades do ensino universitário, politécnico e cooperativo destinada em exclusivo aos operadores da cadeia alimentar, bem como das principais entidades
formativas nesta área. Trata-se igualmente de uma primeira oportunidade
para, de forma direccionada e selectiva, as diferentes entidades promoverem
as suas especificidades e particularidades junto do mercado, ao mesmo
tempo que um conjunto de responsáveis institucionais, académicos e associativos reflecte sobre a pertinência da valorização profissional ao longo
da vida.
Revista SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR
N. 04 - MAIO 2008
Edição e Propriedade: Editideias – Edição e Produção, Lda.
Redacção, Produção e Publicidade: Av. das Forças Armadas,
4 - 8º D, 1600-082 Lisboa – Tel.: 217 819 442 – Fax: 217 819 447
editideias@infoqualidade.net – www.infoqualidade.net
Direcção: Graziela Afonso – grazielaafonso@infoqualidade.net
Marketing e Publicidade: Marta Dias – martadias@infoqualidade.net
Fotografia: mevans/istockphoto (capa e índice); entidades participantes
Produção gráfica: IDG – Zona Industrial de Frielas, 2660-020 Frielas
Este suplemento faz parte integrante da edição
n. 4 de MAIO de 2008 da Revista
SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR
e não pode ser distribuído separadamente

02

Da acreditação à certificação
de entidades formadoras
Anabela Solano

03

Valorizar a Engenharia Alimentar
Olga Laureano e José Empis

05

Formação e Inovação
precisam-se!
Isabel de Sousa

06

Promover a actualização
Paula Pereira

07

Optimizar o capital humano
Madalena Carrito

08

Nutricionista:
formando e formador
Maria de Jesus Graça

09

Oferta do ensino superior
para a cadeia alimentar
Listagem de escolas e cursos

Anabela Solano
Directora de Serviços
– Direcção de
Serviços de Qualidade
e Acreditação da
DGERT

Serviços e clientes do sistema de acreditação
D Entidades formadoras, de natureza jurídica e tipologias diversas, enquanto beneficiários directos do estatuto de acreditação e dos seus potenciais
benefícios;
D Cidadãos e empresas, enquanto beneficiários indirectos da actuação do
sistema;

SERVIÇOS
Acreditação, incluindo:
– informação sobre o sistema
– apoio/esclarecimentos
– análise e decisão das
candidaturas
– visitas de acompanhamento
Informação diversa sobre
acreditação e formação em geral.

Beneficiários finais
da formação
profissional
(cidadãos
e empresas)

Análise de queixas e reclamações.

Institucionais
(gestores, tribunais, etc.)

Disponibilização da listagem das
entidades acreditadas.
Informação especializada.

MEIOS/CANAIS

Comunicações escritas

TIPOS DE CLIENTES
Entidades
formadoras
(clientes directos)

Email dedicado
acreditacao@dgert.mtss.gov.pt

Fazendo uma retrospectiva dos dez anos de existência do Sistema de
Acreditação de Entidades Formadoras, devemos falar no papel assumido
desde logo pelo Estado através da criação da Portaria nº 782/97, que condicionou o acesso a apoios financeiros para a formação profissional por parte
das entidades, estabelecendo como condição necessária a sua acreditação – operação de validação técnica global e reconhecimento formal da
capacidade formativa de uma entidade.
Ao longo destes dez anos, o sistema de acreditação tem vindo a marcar
uma posição, que tem sido reconhecida pelo seu rigor e exigência. Para este
reconhecimento contribuiu a revisão efectuada ao sistema em 2002, publicando-se os requisitos de acreditação numa aproximação nítida aos sistemas de gestão da qualidade, e em 2006, com a introdução do modelo de
renovação dando destaque ao papel da entidade formadora na sua auto-avaliação, numa aproximação ao modelo de excelência da EFQM – European Foundation for Quality Management. O sistema de acreditação continuou a ser procurado pela condição de acesso das entidades ao Fundo
Social Europeu, mas cada vez mais por entidades que, não recorrendo a
financiamento, encontram na acreditação um factor de distinção e de qualidade que é uma referência para o mercado onde intervêm.

Site www.dgert.mtss.gov.pt

Da acreditação à certificação
de entidades formadoras

D Organismos institucionais, enquanto utilizadores da informação gerada
pelo sistema.
Em termos de números, o sistema de acreditação apresentava no final
de 2007, entre outros, os seguintes indicadores de dimensão:
D 4721 entidades candidatas (de 1998 a Dezembro de 2007);
D 1632 entidades acreditadas (Dezembro de 2007);
D 2800 visitas de acompanhamento realizadas até final de Dezembro de
2007 (somente com recurso a colaboradores internos);
D 6 seminários anuais desde 2002 com a presença de mais de 500 participantes cada.

Oferta formativa acreditada
na área alimentar
As entidades formadoras acreditadas são de várias naturezas e tipologias, bem como a sua actuação na formação profissional é muito diferente em termos de públicos-alvo,
áreas de educação e formação,
modalidades, entre outros.
Tendo em conta a informação
que o sistema de acreditação fornece ao mercado ao nível das
áreas de educação e formação,
destaca-se aqui as entidades
com intervenção formativa ao
nível das indústrias alimentares
(área 541). Estas entidades representam 5% do universo de
entidades acreditadas, sendo a
distribuição por tipologias a que
se apresenta no gráfico.
Analisando a actual procura do sistema de acreditação por parte de
grandes grupos nacionais ligados ao sector da distribuição alimentar,
observa-se um investimento ao nível da construção de centros de
formação próprios, proporcionando por esta via uma resposta à medida
das necessidades de formação dos seus colaboradores internos,
contribuindo para a sua valorização contínua.

Da acreditação à certificação
A formação profissional é um instrumento à disposição de toda a sociedade que se deve pautar pela qualidade, contribuindo dessa forma para a
modernização do tecido económico.
O Sistema de Acreditação de Entidades Formadoras, no âmbito do estabelecido no acordo de concertação social sobre a reforma da formação profissional (2007), passa a certificar as entidades formadoras e propõe ele próprio candidatar-se ao reconhecimento como entidade acreditada no âmbito
do Sistema Português da Qualidade (SPQ).
Inicia-se desta forma um novo ciclo orientado para a melhoria da qualidade da formação profissional, regulando e avaliando a actividade das entidades formadoras, nomeadamente com o recurso a auditorias externas.
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Valorizar
a Engenharia Alimentar
O engenheiro alimentar exerce a sua actividade
no domínio do processamento físico, químico e biológico de matérias-primas e subsidiárias conducente à produção e comercialização de alimentos
para consumo humano. A sua actuação estende-se
na actualidade a um vasto leque de actividades,
nomeadamente:
D Concepção, planeamento, execução e fiscalização de projectos industriais;
D Concepção, planeamento e gestão de sistemas
da qualidade e segurança alimentar;
D Gestão operacional do processo produtivo, do
aprovisionamento à distribuição;
D Gestão e controlo de serviços e instalações técnicas;
D Desenvolvimento e optimização de processos e
produtos alimentares;
D Procedimentos conducentes ao licenciamento
de unidades industriais;
D Análise do impacte ambiental resultante de processos industriais;
D Realização de auditorias, peritagens e pareceres periciais;
D Controlo e validação da qualidade e segurança dos alimentos;
D Realização de actividades de ensino, formação e I&D;
D Concepção e procedimentos conducentes ao registo de propriedade
industrial.
A indústria alimentar tem um peso importante na economia nacional, podendo afirmar-se que a moderna indústria alimentar nasceu em
Portugal em meados do século XIX sob o impulso de João Ignácio
Ferreira Lapa, professor do Instituto Agrícola de Lisboa, actual Instituto Superior de Agronomia. Eram então dominantes as áreas do
vinho, do azeite e da panificação. Um século depois emergiram novos
domínios relevantes, designadamente as indústrias da carne, do leite
e derivados e dos produtos hortofrutícolas.
Tradicionalmente, os profissionais de engenharia que se ocupavam desses domínios de actividade eram sobretudo provenientes de cursos de engenharia agronómica e de engenharia química.
Nas últimas três décadas, porque a indústria alimentar passou a
exigir uma formação cada vez mais especializada e, concomitantemente, uma crescente multidisciplinaridade, várias escolas de
Engenharia responderam a essa necessidade formando, especificamente em Engenharia Alimentar, licenciados, mestres e doutores.
Segundo as estatísticas apresentadas pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no ano lectivo de
2006/2007 inscreveram-se, pela primeira vez no 1.º ano, 677 alunos
nos diversos cursos de Engenharia Alimentar e afins, distribuídos pelo
ensino superior público, politécnico, particular e cooperativo, o que
nos parece relevante do interesse por parte dos jovens por esta área
do saber.

Reconhecimento
da Especialização
A Ordem dos Engenheiros reconhece a especificidade e a importância da formação superior, que é indispensável para os engenheiros
cuja actividade se enquadra na fileira alimentar.
Os progressos constantes que se têm verificado nas ciências
de base, tais como a nutrição, a previsão microbiológica e as tecnologias de conservação de alimentos, a par das exigências de segurança alimentar e das alterações legislativas e normativas com que
o sector tem vindo a ser confrontado, obrigam a uma rápida alteração e melhoria de procedimentos que só é possível com um
conhecimento actualizado com base nos resultados da investigação
e desenvolvimento. Assim, hoje em dia, torna-se obrigatória para os
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Olga Laureano, Coordenadora
da Especialização em Engenharia
Alimentar da Ordem dos Engenheiros
José Empis, membro da Comissão
da Especialização

engenheiros no activo a formação permanente e continuada ao longo da vida.
Atenta às características acima enunciadas, a Ordem
dos Engenheiros tomou a iniciativa de criar e reconhecer
a Especialização em Engenharia Alimentar, não tendo, no
entanto, ainda considerado útil ou exequível a criação de
um Colégio de Engenharia Alimentar.
A Especialização em Engenharia Alimentar tem vindo a desenvolver actividades no sentido de proporcionar
acções destinadas à formação permanente dos engenheiros do sector alimentar. Paralelamente, procura encontrar um consenso acerca dos actos de engenharia
que são específicos de profissionais devidamente qualificados, cuja formação é reconhecida pela sua qualidade
através de avaliação adequada.
Este processo é intrinsecamente complexo, mas as
exigências do consumidor e o constante aumento do
reconhecimento da importância destas exigências – que
na União Europeia se traduziu há poucos anos na criação
de um directorado do consumidor, a DG SANCO, bem
como de um organismo independente responsável pela
inocuidade dos alimentos, a EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança
dos Alimentos), cuja emanação nacional se inclui na ASAE (Autoridade de
Segurança Alimentar e Económica) – levarão, a curto prazo, à necessidade
de reconhecer em título profissional as competências específicas e próprias
da intervenção dos engenheiros alimentares.

Formação
CURSOS LISBOA

Para inscrição ou mais informações acerca destes e de outros cursos
que a APQ venha a agendar contactar:
LISBOA 214 996 210 ou formacao@apq.pt
PORTO 226 153 320 ou drn@apq.pt
Datas de realização

Formador

Gestão da Qualidade em Projectos

NOVO

17, 18, 24 e 25 Junho

Prof. Manuel de Vilhena Veludo

Operacionalizar a Estratégia através
da Implementação do Balanced Scorecard

Nova Versão

30 Junho e 1 Julho

Dr.ª Manuela João Costa

Gestão do Risco em Segurança Alimentar

NOVO

15 e 16 Julho

Eng.º João Gusmão

Auditorias a Sistemas Integrados de Gestão: Qualidade, Ambiente,
Segurança e Responsabilidade Social
Nova Versão

22, 23, 24, 29,
30 e 31 Julho

Eng.º Luís Santos

Gestão e Tratamento de Reclamações
segundo a ISO 10002

A agendar

Eng.º Carvalho Vieira

30 Junho, 1, 7 e 8 Julho

Prof. Manuel de Vilhena Veludo

Auditorias a Sistemas Integrados de Gestão: Qualidade, Ambiente,
Segurança e Responsabilidade Social
Nova Versão

9, 10, 11, 16,
17 e 18 Julho

Eng.º Luís Santos

Células Autónomas
de Produção

A agendar

Eng.º Eduardo J. Martins
Prof. José Barros Bastos

Módulo I – COMO CUMPRIR OS REQUISITOS LEGAIS
N.º 4 - Requisitos Legais Alimentares

18 Junho

Eng.ª Mª Cândida Marramaque

Módulo II –
N.º 5 - NP
N.º 8 - NP
N.º 9 - SA
N.º 10 - NP

16 Junho
A agendar
13 Junho
20 Junho

Eng.º
Eng.ª
Eng.ª
Eng.ª

1 Julho

Eng.º Manuel Bernardo

NOVO

CURSOS PORTO
Gestão da Qualidade em Projectos

NOVO

NOVO

SESSÕES TÉCNICAS – SISTEMAS DE GESTÃO – PORTO

COMO APLICAR NORMAS DE GESTÃO
EN ISO 9001:2000 e ISO/DIS 9001:2008
EN ISO 22000:2005
8000:2001
EN ISO/IEC 17025:2005

Módulo III – COMO FAZER
N.º 11 - Como controlar os Dispositivos de Monitorização e Medição

Aceda aos Conteúdos Programáticos da Formação em www.apq.pt ,,,,,,,,,

António Castilho
Gabriela Pinheiro
Cristina Effertz
Fátima Cachada

Formação
e Inovação
precisam-se!

Isabel de Sousa
Vogal do
Conselho
Directivo
do Instituto
Superior
de Agronomia
da UTL

A indústria alimentar e de bebidas é o maior ramo industrial do país, tendo
representado 7,6% do PIB (FIPA) no final de 2007. É também o maior sector
industrial em volume de negócios, quer em Portugal quer na Europa. No país
atingiu 12 300 milhões de euros, dando emprego a 105 mil trabalhadores e
representando 16% do número total de empresas (c.a 10 500). Só as dez
maiores produzem quase um quarto da produção. Os sectores com maior
peso são os relativos aos produtos cárneos, lacticínios e alimentos compostos para animais. A produção nacional da indústria alimentar e de bebidas
é dependente do comércio externo, pois tem um valor de importação superior
ao de exportação. Com efeito, a taxa de cobertura das exportações está
estimada em 50%. No entanto, a taxa de auto-abastecimento situa-se nos
92%. As empresas com menos de 10 trabalhadores representam cerca de
80% do total, mas apenas 7% do volume de negócios.
No mercado global e altamente competitivo surge como factor determinante do sucesso das pequenas e médias empresas (PME) a sua capacidade para inovar. A capacidade de produzir ou de incorporar inovação exige
uma dotação em recursos humanos altamente qualificados, necessária à
manutenção da competitividade da empresa. Outro factor essencial à capacidade de inovar é o estabelecimento de parcerias estratégicas com as
entidades do sistema nacional de investigação e desenvolvimento (I&D), as
universidades e outros centros de investigação. Saber utilizar os financiamentos disponíveis para incorporação de inovação passa por candidaturas aos programas-quadro em vigor, em parcerias mistas de empresas e
centros de investigação. Esta estratégia pode mostrar-se determinante na
viabilidade de uma PME.
Num mercado onde os consumidores ainda detêm um importante poder
de compra, a procura e selecção dos bens de consumo está cada vez mais
exigente, orientada por preocupações com a saúde e o bem-estar ao longo
da vida. Neste contexto, a diferenciação dos produtos tem de assentar numa
estratégia de nichos de mercado, com a identificação dos consumidores-alvo. Já não chega a qualidade e a segurança, nem mesmo a confiança do
consumidor, é preciso mostrar claramente qual a vantagem em decidir por
aquele produto e não pelo da concorrência.

Parceria estratégica com as universidades,
naturalmente!
A complexidade destes sistemas exige multidisciplinaridade, uma constante actualização de conhecimentos e capacidade de adaptação dos
quadros da empresa. Uma opção estratégica natural são as parcerias com
as universidades, onde está acumulado o conhecimento e a alavanca da
inovação. Numa base de cooperação em que ambos são ganhadores – a
empresa e a universidade –, o leque de tipos de colaboração pode estender-se da simples associação para resolver um problema concreto, num
curto espaço de tempo, à candidatura conjunta a projectos financiadores
de acções específicas ou à formação ao longo da vida dos quadros das
empresas.
Esta formação passa pela obtenção de diplomas que podem ir de cursos
de 1º ciclo e pós-graduação até cursos de mestrado ou de doutoramento,
mas também de pequenas interacções em cursos de curta duração. Estes
cursos procuram responder a necessidades bem identificadas em áreas restritas e específicas, feitos praticamente à medida, e possibilitam uma constante actualização em técnicas de produção ou de análise de sistemas produtivos, de metodologias ou de técnicas analíticas avançadas de laboratório.
A universidade está disponível para contribuir para o progresso da
sociedade e, portanto, deve ser procurada pelas empresas para manterem a
sua competitividade através da formação continuada dos seus quadros e de
projectos que permitam a transferência de tecnologia e a endogeneização da
inovação.
A actual conjuntura de competição das matérias-primas para alimentos ou
para biofuel, a necessidade de se desenvolverem novos materiais biodegradáveis de fontes renováveis (ex: bioplásticos) e a utilização de recursos
inexplorados como as microalgas abrem novas perspectivas no aproveitamento dos subprodutos das indústrias alimentares e criam desafios no
desenvolvimento de produto e na procura de formulações de preço competitivo. Mais ainda, estimulam o engenho e abrem uma janela de oportunidades para as PME, onde a inovação tem de ser a palavra-chave.
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Promover
a actualização

Paula Pereira
Presidente
da APNEA

Actualmente a oferta formativa, universitária e não universitária, na área da
Nutrição e na área da Segurança Alimentar e do Controlo da Qualidade é elevada, pelo que capaz de satisfazer as necessidades do mercado. Os diferentes cursos, respeitantes aos diversos níveis, evidenciam diferenças curriculares, embora teoricamente confiram as mesmas competências e visem a
realização das mesmas actividades profissionais nas áreas visadas. A validação desta situação passa claramente pela aceitação ou não dos profissionais
no mercado.
Muitos dos cursos existentes são muito recentes, pelo que é difícil à Associação dos Profissionais de Nutrição e Engenharia Alimentar (APNEA) fundamentar uma opinião sobre este assunto. No entanto, identificamos aspectos
que poderão comprometer a credibilidade desta classe de profissionais:
D O não cumprimento de critérios básicos na contratação de docentes para
ministrar unidades curriculares, nomeadamente ao nível das competências
dos formadores;
D A precariedade dos contratos e, portanto, a débil ligação desses formadores à instituição formadora.
Estes aspectos põem em causa a qualidade do ensino e como tal a capacidade dos futuros profissionais.
As indústrias e empresas procuram profissionais competentes que se adeqúem às suas necessidades, mas a APNEA tem constatado que algumas
empresas não têm conhecimento suficiente para fazer uma escolha correcta.
Também é um facto que as empresas empenhadas em reduzir despesas
optam por profissionais ao mais baixo custo, regra geral pouco especializados, para desempenharem as várias funções. Temos no entanto conhecimento que a disponibilidade de profissionais competentes é muito elevada.
Veja-se o que se tem passado na sequência da actuação da Autoridade de
Segurança Alimentar e Económica (ASAE). A ASAE, enquanto responsável
pela fiscalização do cumprimento da legislação alimentar, nomeadamente no
que se refere à segurança alimentar, tem sido uma mais-valia para a empregabilidade de profissionais nessa área. Pena é que as empresas alimentares
optem por contratar técnicos pouco ou nada diferenciados e os responsabilizem pela gestão da segurança alimentar das suas empresas. Nestas
condições parece-nos difícil garantir que só serão colocados no mercado
alimentos seguros.
No que diz respeito à área da nutrição, concretamente da nutrição clínica,
a inexistência de uma ordem profissional inviabiliza a fiscalização da prática
da nutrição clínica. Deste facto resultam situações graves capazes de perigar
a saúde do consumidor, tais como: profissionais sem as competências mínimas indispensáveis à prática clínica a darem consultas em clínicas, ginásios,
lojas de produtos naturais, etc., sem orientação técnica nesta área. Note-se
que muitos dos profissionais atrás referidos prescrevem planos alimentares
frequentemente inadequados e/ou suplementos alimentares. Estas práticas
põem em perigo a saúde pública.
A APNEA tem tentado fazer face às necessidades de actualização de
conhecimentos através, entre outros, da realização de eventos e cursos, que
toquem áreas-chave tanto no âmbito da Nutrição como da Engenharia Alimentar. Consideramos que é preciso investir mais na prevenção e por isso
cremos indispensável a contratação de profissionais competentes nestas áreas
da saúde, que sejam capazes de estabelecer estratégias de intervenção junto
das populações, dos manipuladores de alimentos e dos consumidores.
A qualidade de vida é cada vez mais um bem precioso que todos procuramos alcançar. Esta inclui, sem dúvida, uma alimentação saudável e segura,
entre outros aspectos, pelo que todos aqueles que se dediquem a esta matéria o devam fazer de consciência, aplicando as regras éticas.
Voltámos hoje às raízes e os alimentos são chamados a desempenhar o
papel de medicamentos, actuando de forma terapêutica. Agora que a alimentação não se destina unicamente a fornecer aquilo que é necessário à sobrevivência da espécie, mas visa a melhoria e a promoção da saúde, devemos
encarar a Nutrição e a Segurança Alimentar como ciências-chave no colmatar
destes propósitos. Neste sentido, aqueles que estudam e se dedicam a estas
áreas do saber terão que fazer o esforço e permanecer em constante actualização, pois o carácter recente das ciências acima referidas assim o exige.
As associações de profissionais poderão constituir um veículo de
informação e de actualização de conhecimentos para todos aqueles que
desenvolvam a sua actividade profissional nestas áreas.
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Optimizar
o capital humano
As Confrarias Gastronómicas Portuguesas têm assumido nos últimos
tempos um papel fundamental na defesa, valorização e promoção dos
nossos produtos, das regiões onde se inserem e essencialmente do nosso
receituário, o que permitiu a assunção da Gastronomia como peça fulcral
do nosso património imaterial. Para além deste grande objectivo que a
todos congrega, estas associações sem fins lucrativos são também
responsáveis pelo estudo, levantamento e divulgação de um vastíssimo
conjunto de documentos que evidenciam a sua vocação eminentemente
cultural.
À Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, actualmente
constituída por 56 associadas, cabe a importante missão de a todos unir na
defesa das tradições gastronómicas portuguesas, incentivando e apoiando
todas as iniciativas em torno desse desígnio.
É por isso que, ao mesmo tempo que trabalhamos com o intuito de
elaborar uma Carta Gastronómica para o nosso país, capaz de fundamentar
a eleição da Gastronomia e Vinhos como produto turístico e capaz de se
afirmar internacionalmente, procuramos também sensibilizar todas as
entidades para a necessidade de uma formação profissional de qualidade,
transversal a todos os intervenientes na área da cozinha, do serviço de
mesa, mas também dos empresários.

Formar para diferenciar
Exemplo desta nossa convicção é o protocolo celebrado com a Região de
Turismo do Centro e que irá ser replicado, cremos nós, nas restantes regiões
onde, para além da nossa intervenção nos conselhos técnicos e consultivos
em matéria de gastronomia, será ainda fomentada a formação na área da

Madalena Carrito
Presidente
da Federação
Portuguesa
das Confrarias
Gastronómicas

hotelaria e da restauração, com vista a uma diferenciação positiva da
imagem das regiões.
Todos os dias somos confrontados com notícias sobre a falta de qualidade alimentar de alguns produtos ou a falta de higiene e segurança de
outros, que põem em causa a saúde dos consumidores. Todos os dias ouvimos reclamações sobre legislação e licenciamentos desajustados, que põem
em causa os produtos tradicionais, os pequenos produtores e a economia de
pequena escala. Todos os dias a comunicação social nos informa das probabilidades de crescimento na indústria do turismo em Portugal.
Estes sinais, uns positivos outros negativos, podem evoluir no sentido do
seu crescimento ou da sua alteração se todos nos preocuparmos com a
optimização do capital humano, que só se alcança através da qualificação
dos recursos humanos aos seus diferentes níveis e ao longo de uma vida
profissional.
Praticar a excelência, o rigor, a criatividade e a qualidade são metas que
permitirão afirmar Portugal como um destino sustentável e onde a gastronomia desempenha um importante factor de atractividade. Aliás, temo-lo afirmado, este não é um produto turístico que aparece isolado, ele é transversal
a todos os outros nove que foram seleccionados no âmbito do PENT (Plano
Estratégico Nacional para o Turismo) e deve ser valorizado simultaneamente
enquanto património de uma nação.
A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas apoiará, como é
seu dever, todas as iniciativas que contribuam de uma forma exemplar para
a formação de todos os profissionais, mas também a formação escolar, com
fundamentos da nossa história da alimentação, a saúde na alimentação e a
formação do gosto, todas elas peças de um puzzle que nos permitirá olhar
com esperança o futuro da gastronomia nacional.

Nutricionista:
formando
e formador

Maria de Jesus
Graça
Formadora
e conselheira
da comissão para
a restauração
colectiva e pública
da APN

Habitualmente liga-se a figura do nutricionista à perda de peso. Isto carece
de realismo. Mesmo na área clínica o trabalho do nutricionista é muito mais
vasto, mas essa não é a sua única área de actuação. A higiene e segurança
alimentar inerente às áreas da alimentação pública e colectiva é outro dos
seus campos de acção. Para que seja viável a implementação de um sistema
de segurança e qualidade alimentar é necessário demonstrar (à administração, colaboradores e clientes da organização) as mais-valias do mesmo e
nessa fase o papel do nutricionista pode ser imprescindível através da
demonstração das vantagens, imediatas e a longo prazo, para a saúde dos
consumidores do produto em causa e da sua inocuidade, ou seja, pode ser
uma figura com um papel activo no desenvolvimento da organização/empresa.
A área de trabalho de um nutricionista pode ser assim muito diversificada,
para o que contribui a sua formação e valorização profissional continuada.
Pode intervir em várias actividades, entre elas, a tão desejada formação profissional de operadores, manipuladores e responsáveis pela alimentação
de determinadas faixas da população, além de acções de formação e educação para a população em geral. A título de exemplo, enumeramos as seguintes
actividades:

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EGAS MONIZ
Director: Professor Doutor Manuel de Queirós Medeiros

LICENCIATURA
CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO
ADEQUADO A BOLONHA
1º CICLO (4 anos)
O crescente interesse pela nutrição e a
multiplicidade de saídas profissionais à
disposição dos licenciados tornam as
Ciências da Nutrição uma aliciante e promissora
aposta profissional
Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, C.R.L.
Campus Universitário | Quinta da Granja | Monte de Caparica |
2829-511 Caparica | Portugal
Telefone: 21 294 67 00 | Fax: 21 294 67 33
email: egasmoniz@egasmoniz.edu.pt

Mais informações:
www.egasmoniz.edu.pt/iscsem/index.html

D Divulgação de regras de higiene para manipuladores de alimentos e população no geral;
D Controlo das características organolépticas das matérias-primas/produtos
alimentares;
D Monitorização e implementação de medidas preventivas e/ou correctivas;
D Realização de auditorias HACCP e listas de verificação;
D Elaboração de planos de higienização de instalações, equipamentos e
alimentos;
D Controlo e realização de amostragens para rastreabilidade dos produtos
alimentares;
D Formação de manipuladores de alimentos e de técnicos de equipas de
restauração;
D Formação em alimentação/nutrição de educadores, professores, educandos e profissionais de outras áreas;
D Programas de prevenção de doenças através da realização de rastreios de
saúde à população;
D Elaboração de planos de ementas para aplicação em infantários, escolas e
empresas de acordo com os princípios de uma alimentação equilibrada;
D Realização de palestras e sessões de esclarecimento sobre princípios
alimentares/nutricionais para os responsáveis e utentes de refeitórios de
infantários, escolas e empresas;
D Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor;
D Preservar e divulgar hábitos alimentares saudáveis, regionais e nacionais;
D Ensinar a população a interpretar a informação presente na rotulagem dos
produtos alimentares.
Para se poder dedicar a uma ou a várias destas áreas de trabalho, o nutricionista é um profissional que deve estar em constante formação e actualização de conhecimentos para contribuir da melhor maneira para a saúde da
população que serve. Isto é possível devido há existência de uma associação
nacional (Associação Portuguesa dos Nutricionistas – APN) que congrega os
profissionais da área e que proporciona e divulga informação actualizada
sobre os diversos cursos, congressos e outras acções de formação a decorrer
no país e no estrangeiro. Este modo de actuar é uma mais-valia que permite
a estes profissionais manterem-se a par das últimas descobertas científicas
em alimentação/nutrição, para além de fomentar a troca de experiências entre
colegas. Possui também os recursos humanos apropriados para proceder à
realização de palestras e acções de formação para entidades públicas e
privadas que queiram ter a garantia de contratarem um profissional credenciado e com uma formação fidedigna, adequada e contemporânea.
Ao ser, a alimentação, um tema sobre o qual todos se permitem ter um
parecer, sucede por vezes que mitos e tendências se tornam “verdades” sem
qualquer base científica. Para o evitar há que identificar o profissional de forma
clara e existir uma entidade que emita directrizes e linhas de actuação de acordo com o preconizado internacionalmente pelas organizações para a saúde.
Não esquecer ainda que para ter profissionais bem formados é necessário ter
um formador que dê o exemplo. Por isso, não escolham qualquer um!
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Oferta do ensino superior para a cadeia alimentar
Listagem de escolas e cursos
Esta lista de cursos e respectivas instituições do ensino superior, distribuídas por região, foi construída a partir da informação
recolhida junto da Direcção-Geral do Ensino Superior/MCTES em Março último.
Informações mais completas e actualizadas deverão ser obtidas junto das escolas através do seu endereço electrónico.

Ensino Superior Público
Universitário
REGIÃO NORTE
UNIVERSIDADE DO MINHO
www.uac.pt
Licenciaturas: Engenharia Biológica Engenharia e Gestão Industrial Química.
Mestrados: Biotecnologia e Bioempreendorismo em Plantas
Aromáticas e Medicinais - Fisiologia
Molecular de Plantas - Genética
Molecular - Gestão Logística Micro/Nano Tecnologias - Técnicas
de Caracterização e Análise
Química.
Doutoramentos: Biologia de Plantas.
UNIVERSIDADE DO PORTO
www.up.pt
Faculdade de Ciências
www.fc.up.pt
Licenciaturas: Ciências de
Engenharia - Química.
Mestrados: Genética e Evolução Biologia e Gestão da Qualidade da
Água - Ciência e Tecnologia PósColheita - Ciências do Consumo e
Nutrição - Engenharia Agronómica Fisiologia Molecular de Plantas Modelação, Análise e Optimização
de Processos Industriais - Química Tecnologia, Ciência e Segurança
Alimentar - Viticultura e Enologia.
Doutoramentos: Genética Evolução Biologia de Plantas - Química.
Faculdade de Ciências
da Nutrição e Alimentação
www.fcna.up.pt
Licenciaturas: Ciências da Nutrição.
Mestrados: Alimentação Colectiva Nutrição Clínica.
Doutoramentos: Ciências do
Consumo Alimentar e Nutrição.
Faculdade de Engenharia
www.fe.up.pt
Licenciaturas: Engenharia Industrial
e Gestão - Engenharia Química.
Mestrados: Engenharia de
Segurança e Higiene Ocupacionais.
Doutoramentos: Engenharia
Industrial e Gestão - Engenharia
Química e Biológica.
Faculdade de Farmácia
www.ff.up.pt
Licenciaturas: Ciências

Farmacêuticas.
Mestrados: Controlo da Qualidade.
Faculdade de Medicina
www.med.up.pt
Mestrados: Saúde Pública.
Doutoramentos: Metabolismo Saúde Pública.
Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar
www.icbas.up.pt
Licenciaturas: Medicina Veterinária.
Mestrados: Contaminação e
Toxicologia Ambientais.
Doutoramentos: Patologia e Genética
Molecular.
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
www.utad.pt
Licenciaturas: Ciência Alimentar Ciências de Engenharia/Engenharia
Zootécnica - Engenharia Agronómica
- Enologia - Genética e Biotecnologia
- Medicina Veterinária - Química.
Mestrados: Análises Laboratoriais Biologia Vegetal - Biotecnologia e
Qualidade Alimentar - Biotecnologia
Molecular Vegetal - Engenharia
Agronómica - Engenharia Zootécnica
- Genética Molecular Comparativa e
Tecnológica - Segurança Alimentar.
Doutoramentos: Genética Molecular
Comparativa e Tecnológica.
REGIÃO DO CENTRO
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
www.ua.pt
Licenciaturas: Biotecnologia Engenharia e Gestão Industrial Engenharia Química - Química.
Mestrados: Biologia Molecular e
Celular - Bioquímica e Química dos
Alimentos - Engenharia e Gestão
Industrial - Gestão e Planeamento
em Turismo - Microbiologia - Química
Analítica e Controlo da Qualidade Química Orgânica e Produtos
Naturais - Toxicologia e
Ecotoxicologia.
Doutoramentos: Biologia de Plantas Engenharia Química - Nanociências
e Nanotecnologias - Química.
UNIVERSIDADE DA BEIRA
INTERIOR
www.ubi.pt
Licenciaturas: Biotecnologia Ciências Farmacêuticas - Engenharia
Química.
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Mestrados: Engenharia e Gestão
Industrial.
Doutoramentos: Química.
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
www.uc.pt
Faculdade de Ciências
e Tecnologia
www.fct.uc.pt
Licenciaturas: Engenharia e Gestão
Industrial - Engenharia Química Química.
Mestrados: Biodiversidade e
Biotecnologia Vegetal - Biologia
Celular e Molecular - Engenharia e
Gestão Industrial - Química.
Faculdade de Farmácia
www.ff.uc.pt
Licenciaturas: Ciências Bioanalíticas.
Doutoramentos: Farmácia - Ciências
e Tecnologias da Saúde.

Faculdade de Letras
www.fl.uc.pt
Mestrados: Alimentação-Fontes,
Cultura e Sociedade.
Faculdade de Medicina
www.fmed.uc.pt
Mestrados: Nutrição Clínica - Saúde
Pública.
REGIÃO DE LISBOA
E VALE DO TEJO
Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa
www.iscte.pt
Licenciaturas: Gestão e Engenharia
Industrial.
Mestrados: Gestão e Engenharia
Industrial.

UNIVERSIDADE ABERTA
www.univ-ab.pt
Mestrados: Ciências do Consumo
Alimentar.
UNIVERSIDADE DE LISBOA
www.ul.pt
Faculdade de Ciências
www.fc.ul.pt
Licenciaturas: Química.
Mestrados: Biologia Celular e
Biotecnologia - Biologia Molecular e
Genética - Microbiologia Aplicada Pescas e Aquacultura - Química.
Doutoramentos: Química.
Faculdade de Farmácia
www.ff.ul.pt
Licenciaturas: Ciências
Farmacêuticas.
Mestrados: Controlo da Qualidade e
Toxicologia dos Alimentos
- Engenharia Farmacêutica
- Medicamentos à Base de Plantas Química Farmacêutica e Terapêutica.
Faculdade de Medicina
www.fm.ul.pt
Licenciaturas: Ciências da Saúde.
Mestrados: Microbiologia Clínica.
Doutoramentos: Doenças
Metabólicas e Comportamento
Alimentar.
UNIVERSIDADE NOVA
DE LISBOA
www.unl.pt
Escola Nacional
de Saúde Pública
www.ensp.unl.pt
Mestrados: Saúde Pública.
Faculdade de Ciências
e Tecnologia
www.fct.unl.pt
Licenciaturas: Biologia Celular e
Molecular - Engenharia e Gestão
Industrial - Engenharia Química e
Bioquímica - Química Aplicada.
Mestrados: Biotecnologia Engenharia e Gestão da Água Engenharia e Gestão Industrial Engenharia Microelectrónica e
Nanotecnologias - Genética
Molecular e Biomedicina - Tecnologia
e Segurança Alimentar.
UNIVERSIDADE TÉCNICA
DE LISBOA
www.utl.pt

Cursos
da SGS Training

www.pt.sgs.com/training

Faculdade de Medicina Veterinária
www.fmv.utl.pt
Licenciaturas: Enfermagem
Veterinária - Medicina Veterinária.
Mestrados: Segurança Alimentar.
Doutoramentos: Ciências Veterinárias.
Instituto Superior de Agronomia
www.isa.utl.pt
Licenciaturas: Engenharia
Agronómica, Engenharia Alimentar,
Engenharia Zootécnica.
Mestrados: Engenharia Agronómica Engenharia Alimentar - Engenharia
Zootécnica-Produção Animal Gestão da Qualidade e Marketing
Agro-Alimentar - Viticultura e
Enologia - Vinifera EuroMaster.
Doutoramentos: Engenharia
Agronómica - Engenharia Alimentar Engenharia Zootécnica.
Instituto Superior Técnico
www.ist.utl.pt
Licenciaturas: Engenharia Biológica Engenharia Química - Química.
Mestrados: Biotecnologia - Química.
Doutoramentos: Biotecnologia Engenharia Química - Química.
Instituto Superior Técnico
(Tagus Park)
www.ist.utl.pt
Licenciaturas: Ciências de
Engenharia/Engenharia e Gestão
Industrial.
Mestrados: Engenharia e Gestão
Industrial.
REGIÃO
DO ALENTEJO
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
www.uevora.pt
Licenciaturas: Agronomia Biotecnologia - Ciência e Tecnologia
Animal - Engenharia Química Medicina Veterinária - Química.
Mestrados: Economia e Gestão dos
Recursos Agro-Alimentares e
Ambientais - Engenharia Agronómica
- Engenharia Química - Gestão da
Qualidade e Marketing AgroAlimentar - Qualidade e Gestão do
Ambiente - Química Aplicada Tecnologia Alimentar - Viticultura e
Enologia - Zootecnia.

Ensino Superior
Politécnico Público

REGIÃO
DO ALGARVE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
www.ualg.pt
Faculdade de Ciências
e Tecnologia
www.fct.ualg.pt
Licenciaturas: Bioquímica e
Biotecnologia - Ciências
Farmacêuticas - Química.
Mestrados: Qualidade em Análises.
Faculdade de Ciências do Mar
e do Ambiente
www.fcma.ualg.pt
Mestrados: Aquacultura e Pescas Biologia Molecular e Microbiana Contaminação e Toxicologia
Ambiental.
Faculdade de Engenharia
de Recursos Naturais
www.fern.ualg.pt
Licenciaturas: Agronomia Biotecnologia - Engenharia Biológica.
Mestrados: Gestão da Qualidade e
Marketing Agro-Alimentar - Gestão
Sustentável dos Espaços Rurais Hortofruticultura.
REGIÃO AUTÓNOMA
DOS AÇORES
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
www.uac.pt
Licenciaturas: Biotecnologia Ciências Agrárias - Ciências
Biológicas e da Saúde - Ciências da
Nutrição (Preparatórios) - Ciências
Farmacêuticas (Preparatórios) –
Ecoturismo - Medicina Veterinária
(Preparatórios).
Mestrados: Agricultura Biológica Ambiente, Saúde e Segurança Biodiversidade e Biotecnologia
Vegetal - Biotecnologia Biotecnologia em Controlo Biológico
- Engenharia Zootécnica.
REGIÃO AUTÓNOMA
DA MADEIRA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
www.uma.pt
Licenciaturas: Química.
Mestrados: Ecoturismo - Química,
especialidade de Química Aplicada.

REGIÃO NORTE
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BRAGANÇA
www.ipb.pt
Escola Superior Agrária
de Bragança
www.esa.ipb.pt
Licenciaturas: Engenharia
Agronómica - Engenharia Alimentar
- Engenharia Biotecnológica Engenharia Zootécnica - Fitoquímica
e Fitofarmacologia - Tecnologia
Veterinária.
Mestrados: Agroecologia
- Produções Biotecnológicas
- Qualidade e Segurança Alimentar
- Tecnologias Animais.
Escola Superior de Saúde
de Bragança
www.essa.ipb.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas
e de Saúde Pública - Dietética
- Farmácia.
Escola Superior de Tecnologia
e de Gestão de Bragança
www.estig.ipb.pt
Licenciaturas: Engenharia e Gestão
Industrial - Engenharia Química.
Mestrados: Engenharia Química.
INSTITUTO POLITÉCNICO
DO PORTO
www.ipp.pt
Escola Superior de Estudos
Industriais e de Gestão
www.eseig.ipp.pt
Licenciaturas: Engenharia e Gestão
Industrial.
Escola Superior de Tecnologia
da Saúde do Porto
www.estsp.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública.
Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Felgueiras
www.estgf.ipp.pt
Licenciaturas: Segurança e
Qualidade no Trabalho.

D Pós-Graduação em Consultoria e Auditoria
Alimentar
– Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo/SGS
Training

D Pós-graduação/Especialização em Sistemas
de Gestão da Qualidade

D Pós-Graduação em Sistemas Integrados de Gestão
– Universidade Fernando Pessoa/SGS Training

D Pós-graduação/Especialização em Sistemas
Integrados de Gestão da Qualidade, Ambiente,
Segurança e Responsabilidade Social

D Pós-graduação/Especialização em Sistemas de
Gestão da Segurança Alimentar

D Pós-graduação/Especialização em Six Sigma

D Pós-graduação/Especialização em Sistemas
de Gestão Ambiental
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Instituto Superior de Engenharia
do Porto
www.isep.ipp.pt
Licenciaturas: Engenharia de
Instrumentação e Metrologia Engenharia Química.
Mestrados: Engenharia Química.
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE VIANA DO CASTELO
www.ipvc.pt
Escola Superior Agrária
de Ponte de Lima
www.esa.ipvc.pt
Licenciaturas: Biotecnologia Enfermagem Veterinária Engenharia Agronómica - Gestão
Agro-Alimentar.
Mestrados: Agricultura Biológica.
Escola Superior de Ciências
Empresariais de Valença
www.esce.ipvc.pt
Licenciaturas: Distribuição e
Logística.
Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Viana do Castelo
www.estg.ipvc.pt
Licenciaturas: Engenharia Alimentar
- Engenharia Química.

Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Coimbra
www.estescoimbra.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública - Farmácia - Saúde
Ambiental.
Instituto Superior de Engenharia
de Coimbra
www.isec.pt
Licenciaturas: Engenharia Biológica Engenharia e Gestão Industrial Engenharia Química.
INSTITUTO POLITÉCNICO
DA GUARDA
www.ipg.pt
Escola Superior de Turismo
e Telecomunicações de Seia
www.estt.ipg.pt
Licenciaturas: Gestão Hoteleira.
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE LEIRIA
www.ipleiria.pt

REGIÃO CENTRO

Escola Superior de Tecnologia
do Mar de Peniche
Licenciaturas: Animação Turística Biologia Marinha e Biotecnologia Engenharia Alimentar - Gestão
Turística e Hoteleira - Marketing
Turístico - Restauração e Catering Turismo.

INSTITUTO POLITÉCNICO
DE CASTELO BRANCO
www.ipcb.pt

INSTITUTO POLITÉCNICO
DE VISEU
www.ipv.pt

Escola Superior Agrária
de Castelo Branco
www.esa.ipcb.pt
Licenciaturas: Ecoturismo Enfermagem Veterinária Engenharia Agronómica Engenharia Biológica e Alimentar
- Nutrição Humana e Qualidade
Alimentar.
Mestrados: Fruticultura Integrada
- Gestão Agro-Ambiental.

Escola Superior Agrária de Viseu
www.esav.ipv.pt
Licenciaturas: Enfermagem
Veterinária - Engenharia Agronómica
- Engenharia Alimentar - Engenharia
Zootécnica.

Escola Superior de Gestão
de Idanha-a-Nova
www.esg.ipcb.pt
Licenciaturas: Gestão Hoteleira.
Escola Superior de Saúde
Dr. Lopes Dias
www.esald.ipcb.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública.
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE COIMBRA
www.ipc.pt
Escola Superior Agrária
de Coimbra
www.esac.pt
Licenciaturas: Agricultura Biológica Biotecnologia - Ecoturismo Engenharia Agro-Pecuária Engenharia Alimentar.
Mestrados: Agricultura Biológica
- Agro-Pecuária - Biocombustíveis
- Engenharia Alimentar.

Escola Superior de Tecnologia
de Viseu
www.estv.ipv.pt
Licenciaturas: Engenharia e Gestão
Industrial.
REGIÃO DE LISBOA
E VALE DO TEJO
Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril
www.eshte.pt
Licenciaturas: Direcção e Gestão
Hoteleira - Gestão Turística Produção Alimentar em Restauração.
Mestrados: Segurança e Qualidade
Alimentar na Restauração - Turismo.
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE LISBOA
www.ipl.pt
Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Lisboa
www.estesl.ipl.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública - Dietética.
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INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EGAS MONIZ
Director: Professor Doutor Manuel de Queirós Medeiros

NUTRIÇÃO e SAÚDE PÚBLICA
MESTRADO
Despacho nº 9288-AZ/2007, D.R.,II série, nº97 de 21 de Maio de 2007
ADEQUADO A BOLONHA - 2º CICLO

PÓS-GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO: Prof. Doutor J. Martins Correia
INÍCIO: Novembro de 2008
DURAÇÃO: 3 semestres (90ECTS)

INSCRIÇÕES
ABERTAS

INFORMAÇÕES: Drª Vanda Mendes
Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz
Campus Universitário – Quinta da Granja, Monte de Caparica
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www.infoqualidade.net

Escola Superior de Saúde de Faro
www.essaf.ualg.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública - Dietética.
Escola Superior de Tecnologia
de Faro
www.est.ualg.pt
Licenciaturas: Engenharia Alimentar.
Mestrados: Tecnologia de Alimentos.

Ensino Superior
Particular e Cooperativo
Visite e aceda
às edições da Revista SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

Instituto Superior de Engenharia
de Lisboa
www.isel.ipl.pt
Licenciaturas: Engenharia Química e
Biológica.
Mestrados: Engenharia Química.
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE SANTARÉM
www.ipsantarem.pt
Escola Superior Agrária
de Santarém
www.esa-santarem.pt
Licenciaturas: Ciência e Tecnologia
dos Alimentos - Engen. Agronómica Engen. Produção Animal - Nutrição
Humana e Qualidade Alimentar.
Mestrados: Sistemas de Prevenção e
Controlo Alimentar.
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE SETÚBAL
www.ips.pt

REGIÃO DO ALENTEJO
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BEJA
www.ipbeja.pt
Escola Superior Agrária de Beja
www.esab.ipbeja.pt
Licenciaturas: Engenharia
Agronómica - Engenharia AgroFlorestal - Engenharia Agropecuária Engenharia Alimentar - Gestão da
Água, do Solo e da Rega.
Mestrados: Engenharia Alimentar.
Escola Superior
de Saúde de Beja
www.essb.ipbeja.pt
Licenciaturas: Saúde Ambiental.
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE PORTALEGRE
www.ipportalegre.pt

Escola Superior de Ciências
Empresariais de Setúbal
www.esce.ips.pt
Licenciaturas: Gestão da Distribuição
e da Logística.

Escola Superior
Agrária de Elvas
www.esaelvas.pt
Licenciaturas: Enfermagem
Veterinária - Engenharia Agronómica.
Mestrados: Agricultura Sustentável.

Escola Superior de Tecnologia
do Barreiro
www.estbarreiro.ips.pt
Mestrados: Segurança e Higiene no
Trabalho.

Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Portalegre
www.estgp.pt
Licenciaturas: Engenharia e Gestão
Industrial.

Escola Superior de Tecnologia
de Setúbal
www.est.ips.pt
Licenciaturas: Eng. de Automação,
Controlo e Instrumentação Tecnologia e Gestão Industrial.
Mestrados: Engenharia da Produção
- Integração de Sistemas Industriais.

REGIÃO NORTE
Escola Superior de Saúde
Jean Piaget de Vila Nova de Gaia
www.ipiaget.org
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública – Dietética.
Escola Superior de Saúde
Jean Piaget – Nordeste
www.ipiaget.org
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública - Saúde Ambiental.
Instituto Superior Ciências
da Saúde – Norte
www.cespu.pt
Licenciaturas: Ciências
Farmacêuticas.
Instituto Superior da Maia
www.ismai.pt
Licenciaturas: Segurança e Higiene
no Trabalho.
Instituto Superior
de Entre Douro e Vouga
www.isvouga.com
Licenciaturas: Engenharia de
Produção Industrial.
Instituto Superior de Espinho
www.isesp.pt
Licenciaturas: Gestão Hoteleira.
Instituto Superior de Estudos
Interculturais e Transdisciplinares
– Mirandela
www.ipiaget.org
Licenciaturas: Biotecnologia - Ciência
dos Alimentos - Ciências da
Engenharia Alimentar.

REGIÃO DO ALGARVE
UNIVERSIDADE
DO ALGARVE
www.ualg.pt

INSTITUTO POLITÉCNICO
DE TOMAR
www.ipt.pt

Escola Superior de Gestão,
Hotelaria e Turismo de Faro
www.esght.ualg.pt
Licenciaturas: Gestão Hoteleira
- Turismo.

Escola Superior de Tecnologia
de Tomar
www.estt.ipt.pt
Licenciaturas: Engenharia Química e
Bioquímica.

Escola Superior de Gestão,
Hotelaria e Turismo de Faro
(Portimão)
www.esght.ualg.pt
Licenciaturas: Turismo.

Instituto Superior de Línguas
e Administração de Bragança
www.unisla.pt
Licenciaturas: Segurança e Higiene
no Trabalho.
Instituto Superior de Línguas
e Administ. de Vila Nova de Gaia
www.unisla.pt
Licenciaturas: Segurança e Higiene
no Trabalho.
Instituto Superior de Paços
de Brandão
www.ispab.pt
Licenciaturas: Engenharia Química.

Instituto Superior de Saúde
do Alto Ave
www.isave.edu.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública.
Escola Superior de Ciência e
Tecnologia do Instituto Superior
Politécnico Gaya
www.ispgaya.pt
Licenciaturas: Engenharia e Gestão
Industrial.
Escola Superior
de Biotecnologia
da Universidade Católica
Portuguesa
www.esb.ucp.pt
Mestrados: Ciência Alimentar Ciência da Nutrição - Engenharia
Alimentar - Microbiologia.
Doutoramentos: Biotecnologia.
Universidade Fernando Pessoa
www.ufp.pt
Mestrados: Gestão da Qualidade
- Microbiologia Clínica.
Escola Superior de Saúde
www.ufp.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública.
Universidade Lusíada
de Vila Nova de Famalicão
www.fam.ulusiada.pt
Licenciaturas: Engenharia e Gestão
Industrial.
Mestrados: Engenharia e Gestão
Industrial.
Universidade Lusófona
do Porto
www.ulp.pt
Licenciaturas: Gestão e Engenharia
Industrial.
REGIÃO CENTRO
Escola Superior de Educação
Jean Piaget de Arcozelo
(Viseu)
www.ipiaget.org
Licenciaturas: Nutrição Humana,
Social e Escolar.
Escola Universitária
Vasco da Gama
www.euvg.net
Licenciaturas: Medicina Veterinária.
Escola Superior de Saúde
do Vale do Ave
www.cespu.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública.
Universidade Lusófona
Instituto Superior D. Dinis
www.isdom.pt
Licenciaturas: Engenharia de
Produção Industrial.
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Instituto Superior de Ciências
da Saúde - Norte
www.cespu.pt
Licenciaturas: Ciências
Farmacêuticas - Nutrição e Ciências
Alimentares - Saúde Ambiental e
Biotoxicologia.
Instituto Superior de Línguas
e Administração de Leiria
www.leiria.unisla.pt
Licenciaturas: Segurança e Higiene
no Trabalho.
REGIÃO DE LISBOA
E VALE DO TEJO
Escola Superior de Educação
Jean Piaget de Almada
www.ipiaget.org
Licenciaturas: Nutrição Humana,
Social e Escolar.
Escola Superior de Saúde
Egas Moniz
www.egasmoniz.edu.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública.
Escola Superior de Saúde
Ribeiro Sanches
www.erisa.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública

Escola Superior de Tecnologias
e Artes de Lisboa
www.estal.pt
Licenciaturas: Engenharia de
Produção Industrial.

Instituto Superior de Línguas
e Administração de Santarém
www.santarem.unisla.pt
Licenciaturas: Segurança e Higiene
no Trabalho.

Instituto Superior Ciências
da Saúde Egas Moniz
www.egasmoniz.edu.pt/iscss
Licenciaturas: Ciências
Farmacêuticas - Ciências da
Nutrição - Engenharia Alimentar e
Gestão de Sistemas.
Mestrados: Farmacoterapia Nutrição Clínica - Nutrição e Saúde
Pública - Segurança Alimentar e
Saúde Pública.

Instituto Superior Politécnico
Internacional
www.uinternacional.pt
Licenciaturas: Gestão Hoteleira Tecnologia e Gestão de Produtos
Alimentares.

Instituto Superior de Educação
e Ciências
www.universitas.pt
Licenciaturas: Segurança e Higiene
no Trabalho.
Mestrados: Gestão Integrada da
Qualidade, Ambiente e Segurança.

Escola Superior de Saúde
Atlântica
www.uatla.pt
Licenciaturas: Análises Clínicas e
Saúde Pública.

Instituto Superior de Estudos
Interculturais e Transdisciplinares
– Almada
www.ipiaget.org
Licenciaturas: Biotecnologia Ciências da Engenharia Alimentar Ciências Químicas.
Mestrados: Engenharia Alimentar e
Nutrição.

Universidade Atlântica
www.uatla.pt
Licenciaturas: Ciências da Nutrição Gestão em Saúde.

Universidade Fernando Pessoa
www.ufp.pt
Licenciaturas: Ciências
Farmacêuticas - Engenharia e
Gestão da Qualidade.
Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias
www.grupolusofona.pt
Licenciaturas: Ciências de
Engenharia/Engenharia

Biotecnológica - Ciências de
Engenharia/Engenharia e Gestão
Industrial - Ciências Farmacêuticas Engenharia Alimentar - Medicina
Veterinária.
REGIÃO DO ALENTEJO
Instituto Superior de Estudos
Interculturais e Transdisciplinares
- Santo André
www.ipiaget.org
Licenciaturas: Ambiente, Higiene e
Segurança do Trabalho - Gestão de
Hotelaria e Turismo.
REGIÃO DO ALGARVE
Escola Superior de Saúde
Jean Piaget - Algarve
www.ipiaget.org
Licenciaturas: Análises Clínicas e de
Saúde Pública.
REGIÃO AUTÓNOMA
DA MADEIRA
Instituto Superior
de Administração e Línguas
www.isal.pt
Licenciaturas: Organização e Gestão
Hoteleira.

