
 

                                                 

Programa 

1. Boas-vindas. 

2. EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group).  

Apresentação da organização EHEDG. Estrutura, objetivos, guias, etc. 

3. Perigos no processo alimentar. Vantagens e aplicação de design 

higiénico para as indústrias alimentar, farmacêutica e cosmética. Design 

higiénico como elemento-chave para garantir a segurança dos produtos. 

Conceção higiénica como fator de competitividade para equipamentos e 

empresas de fabrico de instalações. 

4. Quadro legal e regulamentar. Requisitos legais na Europa e EUA. 

Regulamentos voluntários (EHEDG, 3A, NSF). 

5. Materiais de construção de equipamentos. Principais materiais para a 

construção de equipamentos para transformação de alimentos. 

Tratamentos à superfície. A legislação. Certificados de conformidade. 

6. Critérios de conceção higiénica de EQUIPAMENTOS. Princípios e 

requisitos da conceção do equipamento. Consequências do mau design 

de equipamento higiénico. 

7. Exercício prático de design higiénico. Com base nas informações 

fornecidas num equipamento ou instalação, será efetuada uma avaliação 

do seu desenho, do ponto de vista higiénico. 

 8. Design higiénico das INSTALAÇÕES. Importância do design higiénico 

das instalações. Princípios da conceção das instalações, incluindo os 

fluxos, a disposição das plantas, os elementos de construção, etc.  

9. Limpeza e desinfeção. Princípios gerais de limpeza e desinfeção. 

Limpeza aberta e limpeza CIP. Avaliação da eficácia. 

 

Formador 

 
Rafael Soro 

Agrónomo (especialidade das 
Indústrias Agrícolas) e Licenciatura em 
Ciência e Tecnologia alimentar, ambas 
da Universidade Politécnica de 
Valência. 

Atualmente responsável por projetos na área da engenharia higiénica da AINIA, cargo a 

partir do qual dirigiu e realizou projetos R+D+i, na área da segurança alimentar, 

principalmente nas áreas de higiene industrial e design higiénico de equipamentos, em 

projetos institucionais e com empresas. 

Entre as principais áreas de trabalho, vale a pena mencionar: 

• Conceção higiénica de equipamentos e instalações para minimizar o risco de 

contaminação do produto (alimentos, cosméticos ou medicamentos). 

• Avaliação e otimização (higiénica e ambiental) dos processos de limpeza e 

desinfeção nas indústrias alimentar e cosmética. 

• Novas tecnologias de saneamento (novos agentes de detergente, gelo seco, ozono, 

plasma, UV, etc.). Estudos de eficácia higiénica e ambiental das novas tecnologias. 

• Desenvolvimento de métodos de ensaio-piloto para avaliar a eficácia de novos 

sistemas de limpeza e desinfeção em condições de utilização. 

• Conceção e desenvolvimento de testes de limpeza de equipamentos e superfícies 

alimentares. 

• Avaliação dos riscos de contaminação nos processos de produção de alimentos e 

cosméticos. Identificação de possíveis fontes de contaminação e propostas de 

melhoria para a sua eliminação ou minimização. 

Faz parte dos grupos de trabalho de Certificação, Educação e Formação, Desenvolvimento 

Regional e Portfólio de Produtos do EHEDG (European Hygienic Engineering and Design 

Group). É um dos representantes da Secção Regional Espanhola do EHEDG. 

EHEDG Formador e Avaliador Autorizado para a certificação do projeto higiénico do 

equipamento de acordo com a EHEDG. 


