
Formação em Contexto de Trabalho Horas Pontos de
crédito

A formação em contexto de trabalho nos cursos profissionais
constitui-se como uma componente autónoma. A formação em
contexto de trabalho visa a aquisição e desenvolvimento de
competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para
a qualificação profissional a adquirir e é objeto de regulamentação
própria.

600 /840 20

1 Os códigos assinalados a laranja correspondem a UFCD comuns a dois ou mais referenciais, ou seja, transferíveis
entre referenciais de formação. 

1. Riscos gerais nos laboratórios quím icos e de m icrobiologia 

2. Regras gerais de segurança nas instalações 

3. Rotulagem e símbolos de perigo 

4. Classificação de reagentes e seu armazenamento 

5. Equipamentos de proteção individual 

2. Desenvolvimento das Unidades de Formação de Curta
Duração (UFCD)

2.1. Formação Tecnológica

1698 Segurança, higiene e saúde no laboratório 25 horas

Objetivos

1. Identificar os perigos e os riscos existentes nos laboratórios quím icos e de
microbiologia, bem como os acidentes mais frequentes. 

2. Conhecer a rotulagem de reagentes, os seus símbolos de perigo, as frases de risco e
de segurança. 

3. Armazenar reagentes quím icos de acordo com as normas. 

Conteúdos

1700 Cálculo químico 25 horas

8 / 42
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Controlo de Qualidade Alimentar - Nível 4 | 26/04/2021



1. Algarismos significativos e arredondamentos 

1.1. Tipos de erros experimentais (sistemáticos e/ou aleatórios) 

1.2. Unidades do sistema internacional 

1.3. Cálculo de concentrações para a preparação de soluções 

1.3.1. Molaridade 

1.3.2. Concentrações 

1.3.3. Partes por m ilhão (ppm) 

1.3.4. Partes por bilião (ppb) 

1.3.5. Relação concentração / densidade 

1.3.6. Normalidade 

1.3.7. Percentagens (p/p; p/v; v/v) 

1. Breve história da m icrobiologia 

2. Morfologia e estrutura celular 

3. Taxonomia 

4. Fisiologia m icrobiana 

5. Os diferentes tipos de m icrorganismos e seu habitat 

6. Microrganismos patogénicos e toxinas 

7. Crescimento mcrobianoe fatores que o influienciam 

8. Microrganismos utilizados na indústria alimentar 

Objetivos

1. Identificar unidades de grandeza usadas no Sistema Internacional. 

2. Resolver problemas. 

3. Recorrer a formas de arredondamento adequadas. 

Conteúdos

1701 Introdução à microbiologia 25 horas

Objetivos 1. Caracterizar os m icrorganismos utilizados na indústria alimentar. 

Conteúdos

1702 Trabalho realizado no preparatório do laboratório de
microbiologia 50 horas

Objetivos 1. Aplicar a desinfeção e a esterilização às diferentes tarefas do laboratório de
microbiologia. 
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1. Instalações, material e equipamento do laboratório 

2. Recuperação e preparação de material para análises m icroniológicas 

3. Métodos de esterilização e desinfecção 

4. Preparação de meios de cultura, soluções e reagentes 

1. Regeas de assepsia 

2. Exame microscópico 

3. Regras geerais de sementeira 

1. Colheita e preparação de amostras de alimentos 

2. Preparação de diluições 

1. Instalações, material e equipamento 

Conteúdos

1703 Regras básicas em microbiologia 25 horas

Objetivos 1. Aplicar as regras de assepsia e de sementeira. 

Conteúdos

1704 Colheita de amostras 25 horas

Objetivos 1. Fazer colheita de amostras de alimentos e sua preparação para análise
microbiológica. 

Conteúdos

1705 Introdução à físico-química 50 horas

Objetivos
1. Identificar o material e equipamentos de utilização corrente no laboratório. 

2. Manusear o material de laboratório. 

Conteúdos
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2. Diferentes tipos de substâncias quím icas, toxicidade e incompatibilidades 

3. Reagentes e soluções 

4. Concentrações e densidades 

5. Pesagens e medições de volumes 

6. Preparação de soluções e respetivos cálculos 

7. Preparação de soluções tituladas 

1. Decantação 

2. Filtração 

3. Centrifugação e sedimentação 

4. Extração 

5. Secagem e incineração 

6. Destilação 

7. Volumetria 

1. Técnicas de amostragem 

2. Preparação de amostras para análise quím ica 

2.1. Homogeneização 

2.2. Trituração 

2.3. Moagem 

3. Composição quím ica dos alimentos – quím ica orgânica 

4. Análise qualitativa e quantitativa 

1706 Operações gerais de análise 50 horas

Objetivos 1. Executar as operações unitárias mais frequentes num laboratório. 

Conteúdos

1707 Noções básicas da química dos alimentos 25 horas

Objetivos

1. Reconhecer os componentes dos alimentos e as suas principais alterações quím icas. 

2. Preparar amostras para análise quím ica. 

3. Caracterizar os alimentos de acordo com os seus componentes quím icos. 

4. Identificar o material específico usado na colheita de amostras. 

Conteúdos
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1. Alimentação e nutrição 

2. Roda da alimentação saudável 

3. Constituintes dos alimentos 

4. Alimentação equilibrada 

1. Implementação de métodos normalizados 

2. Validação de métodos 

3. Cartas de controlo – e laboração e interpretação 

4. Controlo da qualidade interno: 

4.1. Equipamento 

4.2. Utilização de padrões 

4.3. Duplicados 

5. Controlo da qualidade externa: 

5.1. Ensaios interlaboratoriais 

5.2. Calibração do equipamento 

6. Incertezas 

6.1. Cálculo de incertezas 

6.2. Quantificação das variáveis de entrada 

6.3. Tipos de incerteza (A e B) 

6.4. Determinação da precisão intermédia 

6.5. Cálculo de incertezas e expressão de resultados 

1709 Nutrição 25 horas

Objetivos 1. Identificar as regras de uma alimentação equilibrada, bem como os principais
constituintes dos alimentos e sua importância. 

Conteúdos

1710 Estatística e controlo da qualidade em análise físico-
química 50 horas

Objetivos

1. Construir cartas de controlo, realizar o controlo interno e externo dos ensaios físico 
quím icos. 

2. Calcular as incertezas dos métodos de ensaios físico-quím icos. 

Conteúdos

1711 Análise volumétrica 25 horas
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1. Revisão das operações unitárias de análise e preparação de soluções 

2. Reacções ácido-base, equilíbrio ácido-base e titulações 

3. Volumetria e sua classificação 

4. Curvas de titulação 

5. Diferentes tipos de indicadores 

1. Aplicação dos métodos de gravimetria em diferentes tipos de amostras - exemplos 

1.1. Determinação de cinzas 

1.2. Determinação de humidades 

1.3. Determinação de açúcares 

1.4. Determinação de iões 

1.5. Determinação da matéria gorda 

1. Introdução aos métodos instrumentais de análise 

2. Estudos de refratometria e polarimetria (métodos óticos) 

3. Aplicação em diferentes métodos 

Objetivos
1. Distinguir e fundamentar os diferentes tipos de volumetria. 

2. Determinar a solubilidade de um sal e avaliar a sua variação. 

Conteúdos

1715 Gravimetria 25 horas

Objetivos
1. Desenvolver métodos gravimétricos. 

2. Proceder ao doseamento gravimétrico. 

Conteúdos

1716 Métodos instrumentais de análise refractométrica e
polarimétrica 25 horas

Objetivos 1. Definir, caracterizar e executar métodos de refractometria e polarimetria. 

Conteúdos
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1. Potenciometria - determ inação do pH em alimentos 

2. Condutivimetria – determ inação da condutividade em alimentos 

3. Espectrofotometria de UV visível - aplicação em diferentes tipos de amostras 

4. Elaboração de curvas de calibração em UV visível 

5. Cromatografia - classificar os diversos tipos de cromatografia 

1. Análises de rotina para os diferentes tipos de alimentos 

1.1. Produtos hortícolas e derivados 

1.2. Lacticínios e derivados 

1.3. Carnes e derivados 

1.4. Gorduras alimentares 

1.5. Cereais 

2. Cálculos das determ inações efetuadas 

3. Cálculo para a determ inação do valor calórico dos alimentos 

1717
Métodos instrumentais de análise potenciométrica,
condutivimétrica, espectrofotométrica e
cromatográfica

50 horas

Objetivos

1. Caracterizar ensaios de potenciometria, condutivimetria, espectrofotometria e
cromatografia. 

2. Executar ensaios de potenciometria, condutivimetria, espectrofotometria e
cromatografia. 

Conteúdos

1718 Análise de composição global 50 horas

Objetivos
1. Efectuar a análise de composição global dos diferentes alimentos. 

2. Realizar os cálculos inerentes às técnicas realizadas. 

Conteúdos

1720 Controlo da qualidade em microbiologia 25 horas

Objetivos 1. Realizar o controlo interno e externo nos ensaios m icrobiológicos. 

Conteúdos
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1. Controlo interno 

1.1. Verificação de equipamentos 

1.2. Utilização de materiais de referência 

1.3. Controlo ambiental 

2. Controlo externo 

2.1. Calibração de equipamentos 

2.2. Ensaios interlaboratoriais 

3. Repetibilidade e reprodutibilidade 

4. Cálculo de incertezas 

1. Metabolismo microbiano 

2. Respiração aeróbia e anaeróbia 

3. Fermentação 

4. Enzimas 

5. Noções de serologia m icrobiana 

1. Contagem de bolores e leveduras 

2. Contagem de m icrorganismos a 30ºC 

3. Contagem de bactérias coliformes 

4. Contagem de E. coli 

5. Contagem de enterobacteriaceas 

1721 Crescimento microbiano 25 horas

Objetivos 1. Distinguir as principais vias do metabolismo energético dos m icrorganismos 

Conteúdos

1723 Contagem de indicadores de contaminação fecal e
totais 50 horas

Objetivos 1. Aplicar as técnicas necessárias à contagem de bolores e leveduras, bactérias
coliformes, E. coli, enterobacteriaceas e m icrorganismos a 30ºC. 

Conteúdos

1724 Pesquisa e contagem de microrganismos
patogénicos 50 horas
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1. Bactérias agentes de toxinfeções alimentares 

2. Contagem de estafilococos coagulase positiva 

3. Contagem de Listeria monocytogenes 

4. Pesquisa de Salmonella 

1. Introdução a hidrologia e a m icrobiologia das águas 

2. Determinação do número mais provável 

3. Filtração por membrana 

4. Contagem de m icrorganismos a 36º e 22ºC 

5. Contagem de bactérias coliformes e E. Coli 

6. Contagem de Enterococos 

7. Contagem de Clostrídios sulfito-redutores 

1. Colheita de amostras em diferentes superfícies que contactam com produtos alimentares 

2. Diferentes tipos de análises m icrobiológicas adequadas à superfície em estudo 

3. Provas ambientais 

Objetivos 1. Aplicar as técnicas necessárias à análise m icrobiológica de estafilococos coagulase
positiva, Salmonella, Listeria monocytogenes e Bacilus cereus. 

Conteúdos

1725 Análise microbiológica das águas 25 horas

Objetivos 1. Efectuar análises m icrobiológicas de águas aplicando diferentes métodos. 

Conteúdos

1726 Provas de eficácia de limpeza e desinfeção de
superfícies 25 horas

Objetivos 1. Efetuar colheitas de amostras de superfícies e proceder às respetivas análises. 

Conteúdos

1727 Análises tipo e análises específicas 50 horas
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1. Análises de rotina para os diferentes tipos de alimentos 

2. Tratamento de resultados 

3. Alimentos em que é necessário efetuar análises específicas 

1. Noções básicas quím ica 

2. Classificação das substâncias 

3. Estrutura atómica 

4. Nomenclatura quím ica 

5. Ligações quím icas – tabela periódica 

6. Noção de mole 

7. Preparação de soluções, molaridade, molalidade, percentagem em massa e densidade 

8. Reacções quím icas 

9. Equilíbrio quím ico 

10. Equilíbrio ácido - base 

11. Oxidação redução 

Objetivos 1. Executar análises tipo e tratamento dos resultados. 

Conteúdos

0740 Química geral 50 horas

Objetivos

1. Identificar a importância da quím ica em todas as suas vertentes: vida, indústria e
sociedade. 

2. Adquirir os conhecimentos básicos de quím ica geral. 

3. Desenvolver o comportamento quím ico e físico quím ico das substâncias. 

Conteúdos

10832 Volumetrias - medições 50 horas

Objetivos

1. Executar volumetrias ácido – base. 

2. Executar volumetrias de precipitação e complexação. 

3. Executar volumetrias de oxidação - redução. 

Conteúdos
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1. Reações ácido - base 

2. Equilíbrio ácido - base 

3. Determinação de acidez em diferentes tipos de amostras 

3.1. Leite e derivados 

3.2. Produtos hortícolas 

3.3. Gorduras 

3.4. Outras matérias primas 

4. Solubilidade de um sólido iónico 

4.1. Produto de solubilidade e formação de precipitados 

4.2. Fatores que influenciam a solubilidade de um sal 

5. Quelação 

5.1. Agentes quelantes 

6. Métodos de Mohr 

7. Método de Charpantier-Volhard 

8. Aplicação dos métodos de precipitação e complexação em diferentes tipos de amostras 

9. Agentes redutores e agentes oxidantes 

9.1. Reações de oxidação-¬redução 

10. Permanganometria 

11. Iodometria 

12. Aplicação de métodos de oxidação¬-redução em diferentes tipos de amostras 

1. Toxinfecções alimentares – situações mais frequentes 

2. Patogénicos emergentes 

3. Perigos de contaminação 

3.1. Microbiológicos 

3.2. Químicos 

3.3. Físicos 

4. Tecnologia da conservação alimentar 

4.1. Processamento térm ico 

4.2. Processamento físico e quím ico 

4.3. Boas práticas de fabrico 

5. Prevenção 

6. Instalações: desenho higiénico 

0736 Tecnologia alimentar 25 horas

Objetivos

1. Identificar os perigos de contaminação no setor alimentar. 

2. Reconhecer as principais tecnologias de conservação/preservação alimentar. 

3. Reconhecer os princípios gerais de higiene alimentar. 

4. Identificar e aplicar os princípios de limpeza, desinfeção e higiene. 

Conteúdos
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	2. Desenvolvimento das Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD)

