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Monografias e outros:
Albuquerque, Susana Coelho (2008). Implementação do sistema HACCP na industria da
panificação e pastelaria. Relatório do Trabalho Fim de Curso de Engenharia Biológica e Alimentar,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária, Castelo Branco
Resumo: O presente trabalho refere-se à implementação de um sistema HACCP (Análise de
Perigos e Pontos Críticos de Controlo) na padaria Canelas & Coelho onde inicialmente, se fez uma
auditoria de verificação dos pré-requisitos, concluindo, que estes estão a ser cumpridos e
funcionam de forma eficaz. Posteriormente, na implementação do HACCP, fez-se a análise dos
perigos e determinação dos Pontos Críticos de Controlo.
Cipriano, Nádia Duarte (2008). Aplicação de pré-requisitos em estabelecimentos de restauração e
bebidas. Relatório do Trabalho Fim de Curso de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e
discutido na Escola Superior Agrária, Castelo Branco
Resumo: Este trabalho teve como objectivo avaliar a aplicação de programas de pré-requisitos em
50 estabelecimentos de restauração e bebidas na zona centro do país. Dos pré-requisitos avaliados
as não conformidades mais frequentes foram: a presença de detergentes impróprios ou sem ficha
técnica e de segurança, na câmara de conservação de refrigerados a ausência da identificação da
data de abertura e respectivo rótulo dos produtos, ao nível do armazenamento à temperatura
ambiente
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