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Resumo

Segundo o Regulamento (CE) N.° 852/2004, é obrigatória desde 2006, na União 

Europeia, a implementação de requisitos de higiene e segurança alimentar para todos os 

operadores do sector alimentar, embora ainda subsistam diversos incumprimentos.

A necessidade de avaliar o grau de implementação dos requisitos de higiene e 

segurança alimentar permitiu ter conhecimento das dificuldades na implementação e no 

cumprimento das regras legais em vigor em estabelecimentos de pequena dimensão.

A investigação realizada na Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito 

de Beja permitiu a aquisição de competências no âmbito da realização de auditorias, 

detecção de não-conformidades e manutenção do sistema HACCP. Deste modo, foram 

realizadas várias auditorias, ao sistema de segurança alimentar, em estabelecimentos de 

bebidas, estabelecimentos de restauração, estabelecimentos mistos (bebidas e 

restauração), comércio a retalho, e em padarias e pastelarias.

Foram detetados os requisitos não cumpridos, assim como os potenciais perigos em 

termos de higiene e segurança alimentar. Efectuou-se também a análise desses requisitos 

e estabeleceu-se factores para evitar esses potenciais perigos.

Na fase final, foi efectuado um inquérito para caracterizar os responsáveis dos 

estabelecimentos, perceber a sua perceção do motivo e a importância da implementação 

de um sistema de segurança alimentar e de perceber quais as dificuldades em fazer face 

à legislação em vigor em termos de higiene e segurança alimentar.

Os resultados obtidos acerca das taxas de incumprimento dos pré-requisitos, os 

estabelecimentos mistos de restauração e bebidas apresentaram melhores resultados 

quando comparados com os estabelecimentos de restauração e com os estabelecimentos 

de bebidas. Enquanto o comércio a retalho foi o ramo de actividade com a maior taxa de 

incumprimentos.

Com a efectivação do presente trabalho, foi verificado que é imprescindível a 

implementação de novas medidas de sensibilização e informação para todos os 

envolvidos na área alimentar, de modo a assegurar a formação e o empenho de todas as 

partes envolvidas e assim garantir a segurança, qualidade e higiene alimentar de todos os 

géneros alimentícios.

Palavras-chave: higiene e segurança alimentar, auditorias, lista de verificação, 

estabelecimentos, inquéritos
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Abstract

According to Regulation (EC) No 852/2004, the implementation of the HACCP food 

safety system for all food operators has been mandatory since 2006 in the European 

Union, although several non-compliances persist.

The need to evaluate the rates of implementation of food hygiene and safety 

requirements has made possible to perceive the difficulties in implementing and 

complying with the laws in force in small establishments.

The research carried out at the Trade, Associação do Comércio, Serviços e Turismo 

do Distrito de Beja, allowed the acquisition of skills in areas such as the conducting of 

audits, detection of nonconformities and maintenance of the HACCP system. In this way, 

several audits were carried out on the food safety system in beverage establishments, 

catering establishments and mixed establishments (beverages and catering), retail trade, 

and in bakeries and bakeries-manufacturing.

Non-compliant requirements as well as potential hazards in terms of food safety and 

hygiene were detected. These requirements were analyzed and to avoid these potential 

hazards factors were established.

In the final phase, a survey was carried out to characterize those responsible for the 

establishments, to understand their perception of the reason and importance of 

implementing a food safety system and to understand the difficulties in the 

implementation of the hygiene and food safety legislation.

The results obtained about the non-compliance rates of prerequisites, showed that 

mixed establishments (beverages and catering) had better results when compared to 

beverage establishments and catering establishments. While retail trade was the industry 

with the highest rate of non-compliance.

With the execution of this work, was verified that it is essential to implement new 

methods of awareness and information for all involved in the food area, in order to ensure 

the training and commitment of all parties involved and therefore ensure the safety, 

quality and food hygiene of all food genres.

Key words: food hygiene and safety, auditing, checklist, establishments, survey
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Introdução

A segurança alimentar tornou-se uma questão vulgar, embora de grande relevância, 

em todos os intervenientes da cadeia alimentar. De tal modo, a mesma auxilia o 

cumprimento das exigências regulamentares em vigor e é um alicerce para restabelecer a 

confiança dos consumidores.

A responsabilidade de atestar a qualidade e a segurança dos produtos alimentares é 

atribuída a todos os intervenientes da cadeia alimentar, nas fases em que intervêm. De tal 

modo, a existência de sistemas de segurança alimentar é um requisito de todas as 

organizações onde se proceda à preparação, transformação, produção, embalamento, 

armazenamento, transporte, distribuição, manuseamento e venda de géneros alimentícios.

A obrigatoriedade de os operadores da cadeia alimentar implementarem sistemas de 

autocontrolo, tendo como base o Codex Alimentarius, conduziu a que as empresas do 

sector alimentar necessitassem de possuir sistemas de segurança alimentar capazes de 

fazer face às necessidades do mercado, às imposições legais e sobretudo, capazes de 

satisfazer as expectativas dos consumidores. Neste contexto, surge o sistema HACCP, 

que provém do inglês “Hazard Analysis and Criticai Control Points”, e significa “Análise 

dos Perigos e Controlo dos Pontos Críticos”.

O sistema HACCP constitui uma abordagem sistemática direcionada a perigos 

microbiológicos, químicos e físicos. Portanto, é considerado um sistema de carácter 

preventivo, visto que identifica os potenciais riscos e são estabelecidas medidas para os 

controlar. A obrigatoriedade legal da aplicação de sistemas de segurança alimentar, 

baseados nos princípios do HACCP foi reforçada pelo Regulamento (CE) 852/2004.

Auditorias, para além de se efectuarem ao Sistema HACCP, em concreto através de 

uma lista de verificação, deverão ser analisadas em quatro perpectivas diferentes, 

entrevista com o empresário, técnicas para perguntar, questões comportamentais e forma 

do auditado se expressar. Na prática, como foi referido anteriormente, a auditoria ao 

Sistema HACCP deverá ser efectuada através de uma lista de verificação única, 

consolidada com todos os requisitos dos vários referenciais com o intuito de, após a visita 

técnica, se avaliar a sua conformidade de forma global, que lhe permitirá descrever as 

várias constatações sem que se repitam.

A Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja é uma entidade 

sem fins lucrativos constituída por empresários dos ramos do comércio e serviços que, no
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âmbito da sua actividade, fornece diversos serviços. Esta associação, conforme consta 

nos seus estatutos, tem como finalidade a defesa dos legítimos direitos e interesses de 

todos os comerciantes do Distrito de Beja.

A entidade, dispõe de objectivos concretos na defesa dos direitos dos associados e 

interessados no comércio distrital.

Os seus associados encontram-se distribuídos por quinze zonas de intervenção dos 

concelhos existentes no Distrito de Beja: Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja 

(Cidade), Beja (Concelho), Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, 

Odemira, Ourique, Serpa e Vidigueira.

A análise efectuada ao universo dos sócios da ACSTDB (Associação do Comércio, 

Serviços e Turismo do Distrito de Beja) em 2007, concluiu que as actividades económicas 

predominantes era o comércio a retalho de produtos alimentares e bebidas, 

estabelecimento da área da restauração e o sector do vestuário.

Com a constatação das actividades predominantes, permitiu o alargamento das 

competências, nomeadamente através da criação de um gabinete sectorial. O mesmo, 

encontrava-se dividido em duas áreas adstritas, Higiene e Segurança Alimentar e Área 

Jurídica. No entanto, quando da realização do estudo, tinha-se separado os sectores e ficou 

um denominado com o nome de Departamento Jurídico e o outro de Departamento de 

Higiene e Segurança Alimentar (ACSTDB, 2007). Este, de entre todas as suas funções, a 

principal actividade é a implementação do sistema HACCP, a realização de auditorias 

internas, no sentido de identificar os potenciais perigos de higiene e segurança alimentar 

e, perceber e transmitir os factores a controlar para os evitar, bem como prestar 

informações e esclarecimentos a todos os empresários, sobre a legislação e as normas 

gerais de higiene e segurança alimentar a que devem estar sujeitos os géneros 

alimentícios.

O trabalho de investigação, realizado no âmbito da tese, em estabelecimentos do 

Distrito de Beja, teve como principal objectivo avaliar o cumprimento das condições de 

higiene e segurança alimentar, com base em auditoria,s com a aplicação de uma lista de 

verificação. Fazer a caracterização dos estabelecimentos, através de inquéritos, com o 

propósito de caracterizar os responsáveis pelo cumprimento das regras legais em vigor, e 

saber quais as não-conformidades mais frequentes e apresentar sugestões para as 

ultrapassar.

Esta dissertação encontra-se dividida em quatro pontos. Sendo que, no primeiro 

ponto, se descreve a origem do conceito de segurança alimentar e as doenças associadas.
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O segundo ponto engloba os principais conceitos associados à Segurança Alimentar, a 

origem do Sistema HACCP, a metodologia HACCP através da abordagem do programa 

de pré-requisitos e dos princípios do sistema. Enquanto o terceiro ponto ficou reservado 

à explicação das auditorias. O quarto, e último ponto, abrange a avaliação dos requisitos 

de higiene e segurança alimentar, com a definição dos objetivos do estudo e a 

caracterização dos estabelecimentos. Nesta secção, ainda se encontra a metodologia 

utilizada na realização da investigação referenciando as auditorias internas com a lista de 

verificação e a realização de inquéritos. Ainda nesta secção, estão os resultados e 

respectiva discussão dos potenciais perigos identificados, a análise de inquéritos, as 

principais não-conformidades detectadas e as suas soluções/sugestões para as ultrapassar.
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1. Segurança Alimentar

1.1. Origem do conceito de segurança alimentar

A preocupação ao redor da insegurança alimentar foi apontada no final do Século 

XVIII, por Thomas Malthus (1789). Este, referiu que a população mundial tinha tendência 

a crescer a uma proporção superior à da produção de alimentos, o que levaria à escassez 

de recursos suficientes para alimentar toda a população (Malthus, 1798).

Na Europa, no início do Século XX, surgiu o conceito de Segurança Alimentar, como 

sendo a forma de assegurar a qualidade dos alimentos consumidos, a capacidade do 

próprio país produzir os seus alimentos para que estejam sempre disponíveis a preços 

baixos, de forma a evitar vulnerabilidade face ao exterior. De tal modo, esta definição 

adquiriu uma perspectiva internacional com a criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), 

bem como de outros organismos financeiros internacionais (Custódio, et al., 2011; 

Brissos, 2016; Araújo, 2007).

Durante a Primeira Guerra Mundial, foi iniciada uma extensa expansão de produção 

agrícola, mantendo-se no pós-guerra com o objectivo de fazer face às necessidades de 

reconstrução dos países europeus. Assim sendo, rapidamente se geraram excedentes 

agrícolas não assimilados pelo comércio internacional, que acabaram por contribuir para 

a crise de 1929. Com o bloqueio do comércio internacional, ocorreu a descida de preços, 

fazendo com que a política económica dos Estados, nos anos seguintes à crise, tenha sido 

obrigada a aumentar os preços dos produtos alimentares e primários. Como consequência, 

foi aplicada, na generalização, limitações na produção e no comércio. Sendo que esta 

fase, assinalou o início da cooperação entre os Estados quanto à segurança alimentar 

global no âmbito da Sociedade das Nações. O objectivo substancial, do mesmo, era haver 

controlo na produção, na oferta e no comércio de alimentos, de modo a auxiliar os 

produtores e consumidores, tanto nos países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento, evitando oscilações na produção e nos preços dos produtos (Shaw, 

2007).

Em 1980, o tema alusivo à qualidade dos alimentos, não era o principal foco de 

atenções, pois a única preocupação era extinguir a fome. Com vista a fazer face ao 

referido, iniciou-se a grande produtividade através da obtenção de novas técnicas de
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produção. No entanto, notou-se que nos Países em Desenvolvimento, começou a existir 

uma destruição do equilíbrio dos agro-ecossistemas. De tal modo, perceberam que o 

aumento da produção de alimentos e a autossuficiência não era a solução para acabar com 

a fome (Custódio, et al., 2011). Assim sendo, com o receio de colocar em risco a 

longevidade dos recursos naturais, criaram o termo sustentabilidade. Este, engloba as 

questões do meio-ambiente, tendo iniciado a mudança nos processos de produção, 

criando reflexos no consumo alimentar, em consequência da continuidade de 

abastecimento (Marins, 2014).

Na década de 80, em 1983, a FAO ampliava o conceito, como sendo a capacidade de 

garantir que todas as pessoas usufruam de acesso físico e económico aos alimentos 

básicos de que necessitam (Araújo, 2007).

No ano de 1986, o Banco Mundial definiu segurança alimentar como “o acesso por 

parte de todos, a quantidades suficientes de alimentos para levar uma vida activa e 

saudável” (Clapp, J., 2015; Custódio, et al., 2011).

Embora tenha sido criada nos anos 50, a cooperação entre a FAO e a OMS, 

relativamente à segurança alimentar, apenas em 1992 na International Conference on 

Nutrition, reiterou a importância da qualidade nutricional, sanitária, biológica e cultural 

dos alimentos (Brissos, 2016). No entanto, só em 1996 o conceito de segurança alimentar 

amplia e, é definido como o “acesso a géneros alimentícios suficientes, seguros e 

nutritivos para satisfazerem as necessidades nutricionais e preferências alimentares para 

uma vida activa e saudável” (Araújo, 2007).

A FAO, em 2001, deu origem ao conceito de segurança alimentar referindo que esta 

existe quando todas as pessoas, a qualquer momento, têm acesso físico, social e 

económico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, que permitam satisfazer as suas 

necessidades em nutrientes e preferências alimentares para uma vida activa e saudável 

(Araújo, 2007).

No entanto, sabe-se que a existência da segurança alimentar significa que os alimentos 

são adequados do ponto de vista hígio-sanitária, não contém microrganismos patogénicos 

que coloquem em risco a saúde do consumidor e são adequados do ponto de vista 

nutricional, de forma a satisfazer as necessidades das várias etapas da vida (Schmidt & 

Rodrick, 2003).

Nos últimos anos, a segurança alimentar tornou-se uma questão vulgar, embora de 

grande relevância, em todos os intervenientes da cadeia alimentar. De tal modo, a mesma,
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auxilia o cumprimento das exigências regulamentares em vigor e é um alicerce para 

restabelecer a confiança dos consumidores (Novais, M., 2006).

1.2. Doenças de origem alimentar

A Organização Mundial de Saúde define doença alimentar como uma enfermidade de 

natureza tóxica ou infecciosa, provocada pela ingestão de alimentos ou de água, sendo 

que os principais sintomas são os vómitos, diarreia, náuseas e dores abdominais (Adams 

& Motarjemi, 2002).

As doenças de origem alimentar, principalmente as que são provocadas por 

microrganismos patogénicos, são um problema de saúde pública a nível mundial. Este 

problema sucede-se em todos os países, sem excepção, surgindo como ligeiras 

indisposições, até situações mais graves que podem necessitar de cuidados hospitalares 

ou mesmo causar a morte. Estas doenças podem surgir de duas formas: doença infeciosa 

geralmente causada por bactérias, ou intoxicações que podem ter origem bacteriana, 

química ou através de contaminação com toxinas de origem natural existentes nos 

alimentos. A infecção é um processo que decorre da ingestão de alimentos contaminados 

por bactérias patogénicas, enquanto que a intoxicação alimentar é causada pelo 

crescimento microbiano e produção de toxinas que são ingeridas conjuntamente com os 

alimentos (Adams & Motarjemi, 2002).

Estima-se que os serviços de saúde só têm conhecimento de 10% da incidência ou 

prevalência das doenças de origem alimentar. Ainda assim, estima-se que a incidência de 

doenças alimentares, na União Europeia, se situa entre os 6 e 80 milhões de casos por ano 

(Adams & Motarjemi, 2002; Baptista & Antunes, 2005).

Em Portugal, ao contrário do que se verifica noutros países Europeus, não existe um 

sistema nacional de vigilância e controlo de doenças de origem alimentar, o que dificulta 

a identificação e quantificação deste tipo de ocorrências (Afonso, 2011).

Em termos de Segurança Alimentar, as fontes de contaminação mais frequentes na 

origem de surtos de doenças alimentares são (Soares, 2007):

• Ingredientes contaminados,

• Más condições higio-sanitárias,

• Falha nos processos de controlo,

• Processamento inadequado dos alimentos,
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Contaminação cruzada;

Factores relacionados com a manipulação dos alimentos (refrigeração 

indevida, manipuladores doentes, armazenamento incorrecto).

2. Sistemas de Segurança Alimentar

A responsabilidade de atestar a qualidade e a segurança dos produtos alimentares é 

atribuída a todos os intervenientes da cadeia alimentar, nas fases em que intervêm. De tal 

modo, a existência de sistemas de segurança alimentar é um requisito de todas as 

organizações onde se proceda à preparação, transformação, produção, embalamento, 

armazenamento, transporte, distribuição, manuseamento e venda de géneros alimentícios 

(Pereira, 2010).

A obrigatoriedade de os operadores da cadeia alimentar implementarem sistemas de 

autocontrolo, tendo como base o Codex Alimentarius (Novais, 2006), conduziu a que as 

empresas do sector alimentar necessitassem de possuir sistemas de segurança alimentar 

capazes de fazer face às necessidades do mercado, às imposições legais e sobretudo, 

capazes de satisfazer as expectativas dos consumidores (Vaz, et a l, 2000).

Os sistemas de segurança alimentar devem ser desenhados de forma a controlar todo 

o processo, desde o “prado ao prato”, baseando-se em princípios e conceitos preventivos 

para prevenir acidentes relacionados com a segurança dos produtos alimentares. Com este 

tipo de sistemas, pretende-se aplicar medidas que garantem um controlo eficiente, através 

da identificação de pontos ou etapas onde se pode controlar os perigos para a saúde dos 

consumidores (Autoridade Segurança Alimentar e Económica, 2016).

2.1. Origem do Sistema HACCP

O sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ou Análise de Perigos e 

Controlo de Pontos Críticos, foi desenvolvido pela Pillsbury Company, de modo a 

estabelecer requisitos de inocuidade impostos pela NASA em 1959, pois havia dois 

factores preocupantes a quando das viagens ao espaço.

A primeira relacionava-se com problemas com as partículas de alimentos que ao 

flutuarem na cápsula espacial poderiam fazer interferência nos circuitos electrónicos. O 

problema das migalhas de alimentos, em gravidade zero, ficou resolvido com o
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desenvolvimento de alimentos revestidos que poderiam ser consumidos de uma só vez 

(Almeida, n.d.; Campos, n.d.).

A segunda preocupação era devido à inocuidade dos alimentos que seriam 

consumidos pelos astronautas e poderiam conter microrganismos patogénicos ou as 

toxinas derivadas destes. Os laboratórios Nacionais do Exército dos Estados Unidos da 

América desenvolveram um conceito que se baseava no conhecimento da forma como se 

produzia e processava os alimentos, de modo a perceberem os potenciais perigos, e onde 

e em que parte do processo essa falha poderia ocorrer. Deste modo, o HACCP foi 

desenvolvido para ser aplicado a factores relacionados com a matérias-primas, 

ingredientes, processos de produção e processamento, de modo a prevenir a ocorrência 

dos perigos e poder garantir a inocuidade final (Almeida, n.d.; Campos, n.d.).

Desde o início, houve interesse no que dizia respeito à inocuidade dos alimentos. A 

Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos da América começou 

a treinar os seus inspectores na aplicação do Sistema HACCP. Neste enfoque, 

circunscreveu a realização de inspeções em estabelecimentos que produziam alimentos, 

utilizando esta nova metodologia. Esta, foi discutida em várias reuniões científicas, 

incluindo no simpósio anual de 1974, no Instituto Tecnológico de Alimentos (IFT).

Em 1985 a Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos da América (National 

Academy of Sciences, NAS) divulgou um relatório à cerca de critérios microbiológicos. 

O referido relatório, foi o resultado de um estudo peculiar encomendado por diversos 

governos responsáveis pela inocuidade de alimentos. No relatório, o Comité de Protecção 

de Alimentos aconselhava ás agências de controlo e às indústrias que processassem 

alimentos que usassem o Sistema HACCP, pois era a forma mais eficiente de garantir a 

inocuidade de alimentos (Almeida, n.d.).

Com as recomendações mencionadas no relatório, em 1985, ocorreram mudanças na 

mentalidade e devido ao receio das doenças de origem alimentar, teve origem a criação 

de um comité constituído principalmente por técnicos de microbiologia alimentar. Estes, 

constituíram um painel de especialistas para dar assessoria aos Ministros da Agricultura, 

Saúde Comércio e Defesa dos Estados Unidos da América (Almeida, n.d.).

Em 1988, foi a primeira reunião do comité e ficou definido com o nome de Comité 

Nacional de Assessoria em Critérios Microbiológicos para Alimentos (Almeida, n.d.).
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2.2. Sistema HACCP

O sistema HACCP constitui uma abordagem sistemática direcionada a perigos 

microbiológicos, químicos e físicos. Desse modo, é considerado um sistema de carácter 

preventivo, visto que identifica os potenciais riscos e são estabelecidas medidas 

preventivas, que possibilitem reduzir a probabilidade de ocorrências que possam pôr em 

causa a segurança dos produtos e consequentemente dos consumidores. (Baptista, et al., 

2003).

A obrigatoriedade legal da aplicação de sistemas de segurança alimentar, baseados 

nos princípios do HACCP foi reforçada pelo Regulamento (CE) 852/2004 (Pereira, 

2010).

Ao implementar um sistema HACCP deve basear-se em dados reais, não deve ser 

uma cópia ou adaptação de sistemas de outras empresas. Portanto, cada empresa deve 

conhecer a sua realidade, dimensão, tipo de produtos e os respectivos requisitos, 

facilitando deste modo a implementação do plano. Portanto, o HACCP consta de uma 

ferramenta preventiva de organização de qualquer sistema para assegurar a segurança 

alimentar do consumidor (Campos, n.d.). Através da implementação do sistema há que 

ter em conta que se baseia em 7 Princípios que devem ser usados e considerados, sendo 

que estes podem ser implementados em 14 passos lógicos e sequenciais, como se pode 

verificar na Figura 1. (Vaz, et al., 2000).

Este sistema, deve ser aplicado em todas as etapas de processo e desenvolvimento de 

produtos, desde a produção primária até ao consumidor final, embora seja específico para 

cada um desses processos. Integra mudanças, sobretudo no que respeita a inovações nos 

equipamentos e desenvolvimentos tecnológicos necessários e baseia-se numa abordagem 

multidisciplinar que deve incluir áreas como a medicina, saúde ambiental, saúde pública, 

química, engenharia e tecnologia alimentar (Código de Práticas Internacionais 

Recomendadas [CPIR], 2003).

Sendo o Sistema HACCP assinalado por ter uma abordagem sistemática e princípios 

preventivos, a sua implementação, para além de melhorar a gestão da segurança 

alimentar, complementa a gestão de sistemas de qualidade. Os principais benefícios 

relacionam-se com a melhoria da eficiência no controlo de custos e nos níveis gerais da 

segurança alimentar, evita a contaminação dos consumidores, garante o cumprimento da 

lei, melhora a qualidade geral dos alimentos, facilita a organização do processo de
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produção alimentar, assim como promove o espírito de equipa e eficiência dos 

profissionais da área alimentar (Food Safety Authority of Ireland, 2016).

Os procedimentos baseados no Sistema HACCP proporcionam às empresas um 

controlo de segurança alimentar rentável, pois é aplicado em todas as etapas do processo.

A abordagem preventiva dos procedimentos baseados no HACCP, para além de 

melhorarem a gestão da segurança alimentar, também complementa outros sistemas de 

gestão da qualidade (Campos, n.d.).

As principais vantagens do sistema HACCP para a indústria alimentar, entidades 

fiscalizadores e consumidores são os seguintes (Campos, n.d.; Food Safety Authority of 

Ireland, 2016):

• Aplicar-se a toda a cadeia alimentar;

• Constituir um processo destinado a garantir a segurança alimentar, desde o 

produtor até ao consumidor final;

• Aumentar a confiança na segurança do produto;

• Garantir que haja análise sempre que se verifique um desvio e se garanta uma 

qualidade preventiva;

• Facilitar o comércio dentro e fora da União Europeia;

• Providenciar documentos que evidenciam o controlo dos processos;

• Evidenciar a conformidade com especificações, códigos de boas práticas e/ou 

legislação;

• Providenciar meios para prevenir erros na gestão da segurança alimentar, que 

possam prejudicar a sobrevivência de empresa, pondo em causa a qualidade e 

estabilidade das características dos seus produtos.

2.3. Programa de Pré-requisitos

Para garantir a segurança alimentar, as empresas do sector alimentar, deverão de 

implementar programas de pré-requisitos e procedimentos baseados nos princípios 

HACCP.

Os programas de pré-requisitos, tal como o nome os descreve, devem estar 

implementados antes do sistema de HACCP ser estabelecimento, pois são a base para a 

sua correcta execução. Logo, são definidos como procedimentos que controlam as 

condições funcionais nas empresas do sector alimentar. Permitindo, desse modo, a criação
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de condições que são favoráveis à produção de alimentos seguros (Novais, 2006; Paz & 

Gómez, 2010).

Antes da aplicação do HACCP, qualquer sector da cadeia alimentar, deverá estar a 

operar segundo os Princípios Gerais de Higiene Alimentar do Codex Alimentarius, 

aplicando os Códigos de Boas Práticas apropriados e deverão dispor da legislação de 

segurança Alimentar de forma adequada (Campos, n.d.).

Os programas de pré-requisitos, nas empresas do sector alimentar, são evidentemente 

elementos fundamentais na tarefa do desenvolvimento simples e efectivo do sistema 

HACCP. De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Regulamento (CE) n° 

852/2004, os pré-requisitos pressupõem (Autoridade Segurança Alimentar e Económica, 

2016):

2.3.1. Instalações e equipamentos

Na fase de concepção das instalações, a planta e a arquitectura de um estabelecimento 

do sector alimentar devem obedecer a um desenho que permita uma correcta manutenção 

da higiene. Deste ponto de vista, os pormenores de construção têm como objectivo a 

redução de contaminações dos alimentos, permitir uma adequada lavagem, manutenção 

e desinfecção de instalações e equipamentos, de modo a fazer cumprir o Código de Boas 

Práticas de Higiene e o Código dos Princípios Gerais de Higiene (Noronha & Baptista, 

2003).

De acordo com a Comissão do Codex Alimentarius (2003) e o Regulamento (CE) n.° 

852/2004, os edifícios e instalações devem:

> Estar construídos com materiais resistentes e fáceis de manter, limpar e, quando 

seja necessário, desinfectar;

>  As paredes devem ser impermeáveis, laváveis e de cor clara, pois permite a 

detecção da sujidade mais facilmente e aumenta a eficácia da iluminação;

>  Os pavimentos devem estar construídos de forma a que o escoamento e a limpeza 

sejam adequados, ser de materiais resistentes, impermeáveis e antiderrapantes. 

Estes, devem ter uma inclinação mínima em direcção aos ralos;

>  Os tectos e os equipamentos elevados devem estar construídos e acabados de 

maneira a reduzir ao mínimo a acumulação de sujidade, a condensação e o 

desprendimento de partículas;
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> As janelas devem ser fáceis de limpar, estar construídas de modo a haver a redução 

da acumulação de sujidade. E, em alguns casos, deverá estar munida de uma rede 

contra insectos, que seja de fácil remoção para se poder higienizar;

>  As portas devem ter uma superfície lisa e não absorvente, que sejam de fácil 

higienização e desinfecção.

Nas zonas de recepção, armazenagem de géneros alimentícios, cozinha, copa e 

instalações destinadas ao uso pessoal, deverá ser estritamente proibida a entrada e 

permanência de animais vivos (Decreto-Lei n° 10/2015).

De acordo com o Regulamento (CE) n° 852/2004, o número de instalações sanitárias 

deve ser suficiente ao uso pretendido, munidas de autoclismo e ligadas a um sistema 

eficaz de esgoto. Deverão de existir lavatórios para as mãos e estar equipados com água 

corrente quente e fria, doseador de detergente para limpeza das mãos e dispositivos de 

secagem higiénica.

A ventilação poderá ser natural ou mecânica e não deve circular de zonas 

contaminadas para zonas limpas. Sendo que os filtros por necessitarem de limpeza e 

manutenção devem ser de fácil acesso (Regulamento (CE) n.° 852/2004).

Relativamente à iluminação, esta pode ser natural e/ou artificial. No entanto, aquando 

da utilização de luz artificial, deve ser eléctrica e de intensidade uniforme, sendo que as 

lâmpadas devem estar protegidas para garantir uma intensidade suficiente para os 

trabalhos ou funções a realizar no local (Regulamento (CE) n.° 852/2004).

2.3.2. Higienização

Segundo o Codex Alimentarius, as instalações e os equipamentos devem ser mantidos 

num estado apropriado de manutenção e reparação para:

>  facilitar todos os procedimentos de saneamento;

>  funcionar de acordo com o previsto;

>  evitar a contaminação dos alimentos.

Para uma correcta limpeza deve eliminar-se todos os resíduos de alimentos e a 

sujidade que possa constituir uma fonte de contaminação (Noronha & Baptista, 2003).

Os produtos químicos de limpeza deverão ser manipulados e utilizados com cuidado 

e, de acordo, com as instruções do fabricante. Tendo que ser armazenados nos locais em 

que são precisos, separados dos alimentos, em recipientes claramente identificados, para
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se evitar o risco de contaminação dos alimentos (Código de Práticas Internacionais 

Recomendadas [CPIR], 2003).

Os programas de limpeza e de desinfecção devem assegurar que a totalidade das 

instalações e equipamentos está devidamente limpa. Estes programas, necessitam de ser 

monitorizados, de uma forma contínua, sempre que necessário documentados (Código de 

Práticas Internacionais Recomendadas [CPIR], 2003; Noronha & Baptista, 2003).

Na documentação, nos planos de limpeza escritos deverão incluir:

>  superfícies, equipamentos e utensílios a serem limpos;

>  responsabilidade de tarefas específicas;

>  método e frequência da limpeza;

>  medidas de monitorização.

2.3.3. Controlo de Pragas

As pragas constituem uma ameaça para a segurança e aptidão dos alimentos. Entende- 

se por praga, em segurança alimentar, qualquer animal ou planta, que estando presente 

em tal número nas instalações, constitui uma probabilidade não negligenciável de 

contactar e contaminar os alimentos, tornando-os impróprios para consumo humano, 

podendo causar doenças de origem alimentar no consumidor (Baptista, 2003).

Para reduzir ao mínimo as probabilidades de infestação deverá haver um bom 

saneamento, a inspecção dos materiais introduzidos e uma boa vigilância (Noronha & 

Baptista, 2003).

A disponibilidade de alimentos e de água favorece a infestação por pragas. Deste 

modo, as instalações e as zonas circundantes devem ser examinadas periodicamente para 

detectar possíveis infestações e deverão de ser instalados, nas entradas e zonas de 

armazenamento, insectocutores e insectocaçadores (Código de Práticas Internacionais 

Recomendadas [CPIR], 2003).

O programa de controlo de pragas implementado deve estar devidamente 

documentado e deve incluir os seguintes elementos:

1. Identificação da empresa subcontratada para o controlo de pragas e respectivo 

contrato;

2. Planta com a localização das estações de controlo de pragas e a respectiva 

numeração;
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3. Grelhas de verificação elaboradas para o controlo de monitorização das medidas 

preventivas, com registo das respectivas medidas correctivas;

4. Identificação do pessoal responsável pelos controlos de monitorização;

5. Plano da frequência dos controlos de monitorização;

6. Identificação dos produtos utilizados no combate às pragas e respectivas fichas 

técnicas e de segurança.

As infestações, por pragas, devem ser mitigadas o mais rápido possível, efectuando- 

se por métodos químicos e físicos, os quais não deverão pôr em risco a inocuidade dos 

alimentos (CAC, 2003).

2.3.4. Q ualidade da água

Nos estabelecimentos do sector alimentar devem ser instalados e mantidos adequados 

sistemas de canalização, para água potável e não potável, separados e devidamente 

identificados (Regulamento (CE) n.° 852/2004).

A água utilizada como matéria-prima, para higiene pessoal, para os enxaguamentos 

finais na higienização de equipamento ou qualquer utilização em que esteja em contacto 

com o produto, matérias-primas e materiais de embalagem, deve de corresponder às 

características de qualidade da água para consumo humano descritas no Decreto-Lei n° 

306/07, ser suficiente e que a sua utilização garanta a não contaminação dos géneros 

alimentícios.

Por vezes, embora água seja de rede pública, o estado da canalização pode afectar a 

qualidade da água. Portanto, é importante existirem procedimentos de verificação 

internos (Código de Práticas Internacionais Recomendadas [CPIR], 2003).

2.3.5. Higiene na produção

A lavagem e a desinfecção são fundamentais no controlo de microrganismos, 

prevenindo a contaminação dos alimentos. Os consumidores pretendem dispor de 

alimentos de alta qualidade, isentos de microrganismos potencialmente patogénicos e das 

suas toxinas. Deste modo, a adequada higienização é indispensável (Wildbrett, 2000). E, 

decididamente, só um conjunto de medidas de higiene aplicadas, sem interrupções, desde 

a recepção de matérias-primas até ao consumo dos produtos, é capaz de garantir a 

segurança alimentar.

14



A lavagem é um processo físico que remove a sujidade (terra, restos de alimentos, pó, 

gordura), a qual pode conter e ser a fonte de nutrientes e de agentes potencialmente 

patogénicos (McLauchlin & Little, 2007). Efectuada de forma eficaz, a lavagem, é 

fundamental para a remoção dos agentes patogénicos, bem como para evitar a sua 

multiplicação.

2.3.6. Resíduos alimentares

De acordo com o Regulamento (CE) n.° 852/2004 de 29 de Abril, os resíduos 

alimentares, deverão ser retirados dos locais em que se encontrem alimentos, assim como 

devem ser depositados em contentores que se possam fechar. Esses contentores, devem 

ser mantidos em boas condições e ser fáceis de limpar e, sempre que necessário, de 

desinfectar. Devem ser tomadas as medidas adequadas para a recolha e a eliminação dos 

resíduos alimentares e os locais de recolha dos resíduos devem ser concebidos e utilizados 

de modo a que possam ser mantidos limpos e, sempre que necessário, livres de animais e 

parasitas. Todas as águas residuais devem ser eliminadas de um modo higiénico e 

respeitador do ambiente, em conformidade com a legislação comunitária aplicável para o 

efeito, e não devem constituir uma fonte directa ou indirecta de contaminação (Código de 

Práticas Internacionais Recomendadas [CPIR], 2003; Noronha & Baptista, 2003).

2.3.7. T ransporte

O transporte de alimentos é das etapas com maior importância e deverá ser preparado 

pelos responsáveis com o máximo de cuidado, de forma a evitar qualquer adulteração ou 

mudanças de temperatura dos géneros alimentícios (Regulamento (CE) n.° 852/2004 de 

29 de Abril).

Os veículos responsáveis pelo transporte de géneros alimentícios em conformidade 

com o Regulamento (CE) n.° 852/2004 de 29 de Abril, devem cumprir os seguintes 

requisitos descritos:

^  Os veículos de transporte utilizados devem ser mantidos limpos e em boas 

condições, para evitar a contaminação dos alimentos;

^  As caixas de carga dos veículos devem transportar apenas os alimentos referentes 

a esse transporte;
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^  Sempre que os veículos forem utilizados para o transporte de outros produtos para 

além do de géneros alimentícios ou para o transporte simultâneo de diferentes 

géneros alimentícios, deverá existir, sempre que necessário, uma efectiva 

separação dos produtos;

^  Os géneros alimentícios a granel no estado líquido, em grânulos ou em pó devem 

ser transportados em caixas de carga e/ou contentores/cisternas reservados ao 

transporte de géneros alimentícios;

^  Sempre que os veículos tiverem sido utilizados para o transporte de produtos que 

não sejam géneros alimentícios ou para o transporte de géneros alimentícios 

diferentes, dever-se-á proceder a uma limpeza adequada entre os carregamentos, 

para evitar o risco de contaminação;

^  A colocação e a protecção dos géneros alimentícios dentro dos veículos devem 

ser de molde a minimizar o risco de contaminação;

^  Sempre que necessário, os veículos utilizados para o transporte de géneros 

alimentícios devem ser capazes de manter os géneros alimentícios a temperaturas 

adequadas e permitir que essas temperaturas sejam controladas.

2.3.8. Higiene Pessoal

As boas práticas de higiene pessoal são fundamentais para a segurança e higiene dos 

alimentos. Todavia, há que consciencializar os funcionários para a necessidade da 

formação, exames médicos, comunicação em caso de doença, e a importância da higiene 

pessoal.

Os manipuladores de alimentos deverão adquirir e manter uma elevada posição de 

higiene pessoal e, as pessoas que contactam com os alimentos, no decurso do seu trabalho, 

podem ser sujeitas a um exame médico antes de lhes ser assinado o contracto de trabalho, 

se o organismo competente assim o entender (Código de Práticas Internacionais 

Recomendadas [CPIR], 2003).

Os trabalhadores do sector alimentar devem utilizar fardamento e calçado exclusivo 

nas zonas de laboração. Os proprietários dos estabelecimentos deverão colocar o 

fardamento na lavandaria, assegurando a lavagem do fardamento e, consequentemente, 

restringindo a possibilidade de a farda vir contaminada do exterior (Código de Práticas 

Internacionais Recomendadas [CPIR], 2003). De acordo com o Decreto-Lei n° 10/2015
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de 16 de Janeiro, durante o serviço, o vestuário tem que manter-se limpo, utilizar-se 

toucas e luvas descartáveis para as zonas de manipulação de alimentos.

Os objectos de adorno pessoal, além de serem inseguros podem resultar num perigo 

físico. Por isso, o seu uso deve ser evitado pelos manipuladores de alimentos (Código de 

Práticas Internacionais Recomendadas [CPIR], 2003).

Durante a manipulação de alimentos, os manipuladores devem evitar comportamentos 

inadequados, que possam contaminar os alimentos, como: fumar, cuspir, mastigar ou 

comer, espirrar ou tossir sobre os alimentos desprotegidos (Código de Práticas 

Internacionais Recomendadas [CPIR], 2003).

2.3.9. Form ação

No Regulamento (CE) n.° 852/2004, o Capítulo XII, remete para a obrigatoriedade da 

formação em higiene alimentar, a todos os manipuladores de alimentos.

A formação é de extrema importância, pois todos os intervenientes na cadeia 

alimentar deverão de ter conhecimento da sua função e responsabilidade para protecção 

dos alimentos da contaminação e deterioração (Código de Práticas Internacionais 

Recomendadas [CPIR], 2003).

O responsável pelo estabelecimento deverá estabelecer um plano de avaliação da 

eficácia das acções de formação, que devem ser revistas e actualizadas periodicamente, 

devendo haver um registo da verificação da eficácia assim como o levantamento da 

necessidade de novas acções de formação (Código de Práticas Internacionais 

Recomendadas [CPIR], 2003).

2.3. Princípios do sistema HACCP

Segundo o Regulamento (CE) n° 852/2004, o sistema HACCP baseia-se em 7 

princípios:

1. Análise de Perigos - Identificação de quaisquer perigos que devam ser evitados, 

eliminados ou reduzidos para níveis aceitáveis.

2. Determinação dos pontos críticos de controlo (PCC) - Identificação dos pontos 

críticos de controlo na fase ou fases em que o controlo é essencial para evitar ou eliminar 

um risco ou para o reduzir para níveis aceitáveis.
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3. Estabelecimento de limites críticos -  Consiste no estabelecimento de limites críticos, 

que separem a aceitabilidade da não aceitabilidade.

4. Estabelecimento de sistemas de monitorização - Aplicação de processos eficazes de 

vigilância e controlo sistemático dos PCC.

5. Estabelecimento de acções correctivas - Medidas tomadas quando a vigilância 

indicar que um ponto crítico de controlo não se encontra sob controlo.

6. Estabelecimento de procedimentos de verificação - Processos a efectuar 

regularmente para verificar a eficácia do Sistema.

7. Documentação e registos - Elaboração de documentos e registos adequados à natureza 

e dimensão das empresas, a fim de demonstrar a aplicação eficaz das medidas associadas 

à operacionalidade do Sistema HACCP.

No entanto, para a correcta aplicação dos 7 princípios, devem seguir-se as etapas 

sequenciais apresentadas na Figura 1 (Afonso, 2006).

ETAPAS PRELIMINARES APLICAÇA0 DOS PRINCÍPIOS HACCP

1. DEFINIR 0ÁMBIT0 D0 ESTUDO 7. IDENTIFICAR PERIGOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

2.5ELECCI0NARA EQUIPA HACCP 8. IDENTIFICAR 0S  PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLO (PCC)

3. DESCREVER 0  PRODUTO E 0  PROCESSO ó 9. ESTABELECER OS LIMITES CRÍTICOS PARA CADA PCC

4. IDENTIFICAR 0  USO PRETENDIDO D0 PRODUTO 10. ESTABELECER UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO

5. ELABORAR 0FLUX0GRA MA 11. ESTABELECER UM PLANO DE ACCÕES CORRECTIVAS

6. VERIFICAR 0FLUX0GRAMA 12. ESTABELECER PROCEDIMENTOS OE VERIFICAÇÃO

13. ESTABELECER OS REGISTOS E DOCUMENTAÇÃO

AVALIAÇAO DO SISTEMA

14. REVISÃO DO SISTEMA

Figura 1 - Implementação do Sistema

F onte: http://www.infoqualidade.net/SEQUALI/PDF-SEQUALI-01 /n01 -pg 12-15 .pdf

3. Auditorias

O Regulamento (CE) n° 852/2004 exige que os princípios da segurança alimentar se 

apliquem a todos os sectores, “do prado ao prato”. Em todos os estabelecimentos do sector 

alimentar, cabe aos responsáveis dos estabelecimentos apresentarem evidências de que o 

seu sistema de qualidade assegura a conformidade dos seus produtos e/ou serviços, a 

satisfação dos clientes e a melhoria contínua e que o seu sistema de segurança alimentar 

garante a inocuidade dos alimentos.
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Auditorias aos procedimentos de boas práticas são instrumentos eficazes e 

fundamentais na verificação do sistema de segurança alimentar implementado (NP EN 

ISO 19011, 2012).

A auditoria é um processo sistemático, independente e documentado, executado de 

forma a obter evidências que permitam constatar a extensão do cumprimento de 

requisitos. Portanto, os critérios de auditoria são baseados nos sistemas de segurança 

alimentar, nas políticas da empresa e nos requisitos de conformidade. Em suma, pode 

afirmar-se que a auditoria tem em vista determinar em que medida os seus critérios são 

satisfeitos (NP EN ISO 19011, 2012) ou seja, não avaliam o desempenho das pessoas, 

avaliam a eficácia dos sistemas e dos respectivos processos (Pires, 2008).

Na realização da auditoria, após o seu início, a responsabilidade da condução da 

mesma até ser encerrada é do auditor. Antes da realização das auditorias, deverão ser 

preparadas os documentos de trabalho, sendo que nestes devem incluir (NP EN ISO 

19011, 2012):

• lista de verificação;

• planos de amostragem de auditoria;

• formulário para o registo de evidencias de suporte e constatações da auditoria.

Durante a auditoria, a informação pertinente para os objectivos, âmbito e critérios da 

mesma, incluindo a informação sobre interfaces entre funções, actividades e processos, 

deverá ser verificada. Portanto, só a informação que pode ser verificável deverá ser aceite 

como evidência na realização da auditoria.

Após a realização da auditoria, na fase de conclusão, dependendo dos objectivos, 

devem indicar a necessidade de correcções ou acções correctivas, preventivas ou de 

melhoria. Estas, deverão ser estabelecidas em prazos acordados com o responsável pela 

gestão para que se possa informar acerca do estado das actividades ou processos (NP EN 

ISO 19011, 2012).

Para além do sistema de qualidade, também um sistema de segurança alimentar, para 

operar necessita de auditorias, que podem ser internas ou externas. As auditorias internas 

são realizadas por decisão das empresas e, estas, servem para fazer a auto-avaliação do 

sistema, com o objectivo de detectar não-conformidades. Enquanto as auditorias externas 

são executadas por organizações de auditores externas e independentes (NP EN ISO 

19011, 2012).
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As auditorias internas são uma actividade independente, de garantia e de consultoria, 

destinada a acrescentar valor e a melhorar as operações. Portanto, ajuda a organização a 

alcançar os seus objectivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada, na 

avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gestão de risco, de controlo e de 

governação (Fernandes, 2009). Consequentemente, as auditorias internas são 

componentes essenciais de qualquer sistema de gestão, pois devem ser capazes de avaliar 

o sistema de forma abrangente e concluir a sua eficácia, além de identificar áreas de 

melhoria. A análise das práticas de auditoria mostra, no entanto, muitas insuficiências de 

extrema relevância para identificar causas e medidas de melhoria. De tal modo, as 

auditorias de modo a terem resultados satisfatórios devem de ser planeadas de forma 

cuidada e ser realizada por pessoas qualificadas (Pires, 2008).

As auditorias externas são um serviço de avaliação independente, dos requisitos que 

em causa, capaz de acelerar o processo de melhoria contínua. Portanto, a realização, das 

auditorias externas é efectuada tendo patamares mínimos de conformidade com os 

requisitos pré-estabelecidos (Pires, 2008).

Na prática, a auditoria ao Sistema HACCP deverá ser efectuada através de uma lista 

de verificação única, consolidada com todos os requisitos dos vários referenciais com o 

intuito de, após a visita técnica, se avaliar a sua conformidade de forma global, que lhe 

permitirá descrever as várias constatações sem que se repitam (Silva, 2007).

4. Avaliação dos requisitos de Higiene e Segurança 

Alimentar

4.1. Objectivos

Com o trabalho de investigação efectuado a estabelecimentos vinculados com a 

Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja pretendeu-se:

• Avaliar o cumprimento das condições de higiene e segurança alimentar com 

base em auditorias com a aplicação de uma lista de verificação elaborada para 

esse efeito;

• Dada a pequena dimensão dos estabelecimentos, considerou-se fundamental 

caracterizar, através de inquéritos, os responsáveis pelo cumprimento das regras 

legais em vigor;
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Concluir sobre as não-conformidades mais frequentes e apresentar sugestões 

para as ultrapassar, tendo em consideração as características dos responsáveis 

pela sua implementação.

4.2. Caracterização dos estabelecimentos

Durante a realização do estudo, foram auditados vários estabelecimentos, com 

diferentes actividades, no Distrito de Beja. Estes, como se pode averiguar na Figura 2, 

são 14 Concelhos divididos por duas Sub-regiões: ao Baixo Alentejo pertencem os 

concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira 

do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira; e ao Alentejo Litoral pertence 

o concelho de Odemira.

Figura 2 -  Localidades do Distrito de Beja

Fonte: http://www.riomira.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:resultados-das-eleicoes-

autarquicas-2009&catid=7:politica

Ao longo de 8 meses foram auditados estabelecimentos com diferentes ramos de 

actividade. Sendo que, de acordo com o Decreto-Lei n. °10/2015 de 16 de Janeiro, os 

seguintes são definidos como:

• atividade de comércio a retalho: a venda ao consumidor final, de bens novos ou 

usados, tal como são adquiridos, desenvolvida dentro ou fora de estabelecimentos de 

comércio. O comércio a retalho divide-se em duas valências: especializado de
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produtos alimentares: inclui as frutarias, peixarias, talho; e não especializado de 

produtos alimentares: abrange os supermercados e minimercados.

• estabelecimento de bebidas: estabelecimento de serviços destinado a prestar,

mediante remuneração, serviços de bebidas e cafetaria no próprio estabelecimento 

ou fora dele. Sendo estes: café, bar, pastelaria, gelataria, casa de

chá, cervejaria, taberna.

• estabelecimento de restauração: está destinado a prestar, mediante remuneração, 

serviços de alimentação e de bebidas no próprio estabelecimento ou fora dele. As 

denominações mais comuns são restaurante, snack-bar, pizzaria, take-away.

• estabelecimento de comércio misto: exerce-se, em simultâneo, as valências de 

atividades restauração e bebidas. No entanto, o serviço prestado de restauração 

distingue-se pelo serviço de refeições ao balcão, como são exemplo o Snack-Bar.

• padarias e pastelarias -  fabrico: estabelecimentos onde se exerce a atividade de 

fabrico de pão, produtos afins e produtos de pastelaria. Podem ser unidades 

industriais, ou unidades de produção integradas em complexos comerciais, ou em 

estabelecimentos de restauração e de bebidas.

As auditorias foram realizadas, ao longo destes oito meses, a cinquenta e seis 

estabelecimentos. Como se pode observar na Figura 2, estes estabelecimentos pertencem 

aos diversos ramos de actividade referidos. Através da análise, denota-se que os 

estabelecimentos auditados são maioritariamente os de comércio a retalho, seguindo-se 

os estabelecimentos de bebidas, restauração e, só há dois estabelecimentos de padarias e 

pastelarias- fabrico e estabelecimento de comércio misto.

P adarias e pastelarias 2 

E stabelecim ento  de com ércio  m isto  2

C om ércio  p o r reta lho  22

0 5 10 15 20 25

Figura 3 - Número de estabelecimentos auditados por sector de actividade
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4.3. Metodologias utilizadas

4.3.1. A uditorias internas

As auditorias seguiram as linhas de orientação da NP EN ISO 19011 (2012), sendo 

que foram adaptadas às fases do estudo elaborado, como se pode verificar na Figura 4.

•  Definição de objectivos, âmbito e critérios de 
auditoria
•  Estabelecimento do contacto inicial com o 
auditado

•  Revisão de documentos (registos) e 
determinação da sua adequabilidade para os 
respectivos estabelecimentos

•  Preparação da informação da auditoria
• Elaboração da checklist
• Alerta e aprovação das não-conformidades 

detectadas a nível de segurança e higiene 
alimentar

\ x

•  Preparação dos documentos de trabalho (lista
de verificação)

•  Execução da auditoria
7  N

• Recolha e verificação da informação
• Verificação das condições do estabelecimento
• Elaboração das constatações da auditoria

Figura 4 - Actividades das auditorias (adaptada da NP 19011, 2012)

Os critérios de auditoria basearam-se na legislação e nos normativos em vigor, nos 

requisitos relevantes para a segurança alimentar e nos códigos de boas práticas. Mais 

especificamente: o Regulamento (CE) n.° 178/2002, Regulamento (CE) n.° 852/2004; 

Decreto-Lei n° 10/2015 de 16 de Janeiro, Código de Práticas Internacionais 

Recomendadas [CPIR], 2003 e NP EN ISO 19011, 2012.

Foi efectuada uma primeira visita a todos os estabelecimentos, com o objectivo de 

estabelecer um contacto inicial com o representante (normalmente o responsável por fazer 

cumprir o Sistema HACCP) e o grupo de trabalho existente. Esta primeira abordagem,

23



serviu para verificar todos os documentos relevantes à correcta manutenção e seguimento 

do Sistema de Segurança Alimentar, incluindo os registos e, deste modo, fazer os 

preparativos para as auditorias seguintes.

Durante a preparação dos documentos de trabalho, foi elaborada uma lista de 

verificação, que pode ser consultada no Apêndice I. Esta, foi desenvolvida com base na 

já existente, nomeadamente a lista de verificação da ASAE. Na lista elaborada, cada 

módulo é constituído por dois campos de requisitos a avaliar, sendo que é composta por 

10 módulos:

• Higiene Pessoal e Saúde dos Manipuladores de Alimentos (6 requisitos)

• Instalações sanitárias/ vestiários de pessoal (4 requisitos)

• Instalações (6 requisitos)

• Área de recepção de matérias-primas (2 requisitos)

• Área de conservação e armazenamento de matérias-primas e produtos 

acabados (5 requisitos)

• Zona de laboração (5 requisitos)

• Área de expedição de produto acabado (5 requisitos)

• Controlo de pragas (2 requisitos)

• Higienização (3 requisitos)

• Outros (5 requisitos)

No preenchimento da ficha de verificação, que pode ser consultada no Apêndice I, 

sempre que o requisito não é aplicável o campo não será preenchido.

A recolha de informação, efectuada durante a auditoria, teve como método a 

observação das actividades realizadas pelos funcionários, entrevistas sobre as tarefas 

desenvolvidas no âmbito da auditoria e a verificação de registos e de outros documentos 

relevantes para o Sistema de Segurança Alimentar. Estes últimos incluíram os programas 

de limpeza, controlo de temperaturas e controlo de pragas.

Após a conclusão do preenchimento da lista de verificação, a cada auditoria, foi 

realizada uma reunião, com o objectivo de transparecer as constatações e conclusões da 

auditoria, para possível melhoria.
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4.3.2. Inquéritos

Os inquéritos têm como objectivo a recolha de informação. Portanto, um inquérito 

pode incidir sobre opiniões ou informação factual, pois depende do seu objectivo, embora 

todos os inquéritos envolvam a administração de perguntas a indivíduos (Alves, 2006).

Sabendo que nos processos de tomada de decisões é essencial obter o máximo de 

informação sobre o meio que a envolve e dada a pequena dimensão da generalidade dos 

estabelecimentos auditados, considerou-se fundamental caracterizar, através de 

inquéritos, os responsáveis pelo cumprimento das regras legais em vigor.

No inquérito, que poderá ser consultado no Apêndice II, as questões elaboradas 

tiveram como intuito perceber quais as dificuldades, das empresas, para fazer face à 

legislação em vigor em termos de segurança e higiene alimentar. Por outro lado, 

demonstrar a importância que a segurança e higiene alimentar têm nestas entidades, 

através da avaliação dos factores que levam ao insucesso na aplicação dos requisitos 

legais de higiene e segurança alimentar nas empresas.

A pesquisa, através de um inquérito, é um processo com múltiplos passos que deve 

ser planeado cuidadosamente. Este foi elaborado seguindo as seis etapas seguintes:

1. Planeam ento e desenho do inquérito: durante esta fase percebeu-se que havia a 

necessidade de fazer perguntas fáceis e fiáveis para que os inquiridos percebessem 

facilmente o seu conteúdo. Portanto, as perguntas elaboradas foram claras e com 

objectivos precisos para que não houvesse fuga de informação.

As duas primeiras secções pretenderam conhecer o responsável através das 

habilitações literárias e o sexo e, as três questões seguintes, saber quais os 

conhecimentos que têm relativo aos Sistemas de Segurança Alimentar e perceber 

quais as dificuldades, das empresas, para fazer face à legislação em vigor em 

termos de segurança e higiene alimentar.

2. Recolha dos dados: os inquéritos foram elaborados no final da realização das 

auditorias aos estabelecimentos vinculados;

3. Acesso aos dados: a entrega dos inquéritos foi efectuada após a sua realização;

4. Preparação dos dados: nesta fase, os inquéritos, foram separados pelos 

diferentes sectores de actividades;

5. Análise dos dados: o tratamento de dados foi consumado através de uma base de 

dados criada no programa Microsoft Office Excel 2016.
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6. Divulgação dos dados: fase que se encontra em curso, pois só será conhecida 

após a elaboração do trabalho de investigação.

4 .4 . R e s u lta d o s  e d isc u ssã o

4.4.1. Identificação dos potenciais perigos de segurança e higiene alim entar

Embora todos os estabelecimentos auditados tenham vínculo com a Associação do 

Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja, é fundamental alertar que, de acordo 

com o seu ramo de actividade, o número de estabelecimentos não é o mesmo. De tal 

modo, a análise dos dados está limitada em determinados tipos de estabelecimentos, 

devido ao seu número ser reduzido.

As não-conformidades detectadas, nos estabelecimentos auditados, que podem 

colocar em causa a segurança e higiene alimentar são os seguintes:

Através do Figura 5, podemos observar que o maior problema é a utilização de 

vestuário e calçado sujo, seguindo-se o cabelo desprotegido, a utilização de adornos, o 

desmazelo com as unhas deixando-as crescer, acumulando sujidade e a utilização de 

verniz.

20 20
17

15
17

8
10

3 2 2 2 __ 3 4 4 2
■ 1 0 0 ■ 0

0 0
2 2

0 0 0 0

Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Padarias e pastelarias 
bebidas comércio misto restauração comércio a retalho - fabrico

2

■ Unhas compridas, sujas e com verniz.

■ Manipulador com adornos

■ Vestuário e calçado sujo

■ Cabelo desprotegido

■ Incorrecta higienização das mãos.

■ Comportamentos inadequados

Estabelecimentos N.° de estabelecimentos

Bebidas IS
Comércio misto 2

Restauração 12
Comércio a retalho 22

Padarias e pastelarias 2

Figura 5 - Não-conformidades identificadas em estabelecimentos auditados - Higiene pessoal e saúde do 
manipulador
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A “Higiene Pessoal e Saúde” avalia as atitudes dos manipuladores de géneros 

alimentícios, os quais são fundamentais na prevenção de toxinfecções alimentares. Este 

módulo, é o segundo com mais não-conformidades, tendo 146. Portanto, a maior parte 

dos manipuladores de géneros alimentícios utiliza vestuário e calçado sujo devido às 

instalações não terem vestiários. Neste mesmo módulo, é de salientar que 41 

manipuladores não protegem o cabelo com touca e 39 utiliza adornos demonstrando a 

falta ou a ineficácia de formação. Todavia, há 8 casos que não se preocupam em manter 

as unhas curtas, limpas e utilizam verniz e 7 têm comportamentos inadequados (fumar, 

cuspir, comer e/ou espirrar) no local de manuseamento de alimentos comprovando o 

desconhecimento das boas práticas.

De acordo com o averiguado e, embora o número de estabelecimentos seja diferente 

consoante os diferentes ramos de actividade, é de salientar que os estabelecimentos de 

comércio a retalho são os que têm maior número de incumprimentos, quando comparados 

com os restantes.

No que diz respeito à Figura 6, observa-se que dos cinquenta e seis estabelecimentos 

auditados, quarenta e dois não possuem água quente e fria nos lavatórios. Seguindo-se a 

falta de sabão líquido desinfectante nos mesmos, a inexistência de dispositivo para a 

secagem de mãos e, por último, de forma geral, a falta de higiene, arrumação e limpeza.
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Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Padarias e pastelarias 
bebidas comércio misto restauração comércio a retalho - fabrico

21

■ Incorrecto estado geral de higiene, arrumação e limpeza 

Falta de sabão líquido desinfectante nos lavatórios.

■ Não há água fria e quente nos lavatórios.

■ Inexistência de dispositivo para a secagem de mãos.

Estabelecimentos N.* de estabelecimentos
Bebidas IS

Comércio misto 2
Restauração 12

Comércio a retalho 22
Padarias e pastelarias 2

Figura 6 - Não-conformidades identificados em estabelecimentos auditados -  Instalações sanitárias/ vestiários
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As “Instalações sanitários/ vestiários de pessoal”, embora não sejam obrigatórios nos 

estabelecimentos, deverão ser concebidas de acordo com o número de trabalhadores e 

separadas por sexos, sendo que os sanitários não devem dar directamente para um local 

onde se guardem e manuseiem alimentos. Estas instalações devem ter iluminação 

suficiente e a ventilação (natural ou artificial) deve ser contínua, conduzindo directamente 

ao exterior. Neste módulo, há um índice de 84 não-conformidades, sendo que há 51 

estabelecimentos que nas suas instalações não têm vestiários. No entanto, também nas 

instalações sanitárias 42 dos estabelecimentos não possuem água quente e fria devido a 

terem dificuldades financeiras e não conseguirem fazer face a modificações no 

estabelecimento. Contudo, há 17 estabelecimentos com falta de sabão desinfectante nos 

lavatórios e em que não existe sequer dispositivos de secagem manual. Mas, há ainda, 8 

estabelecimentos em incorrecto estado geral de higiene, arrumação e limpeza.

É importante referir, que embora o número de estabelecimentos seja diferente 

consoante os distintos ramos de actividade, os estabelecimentos de comércio a retalho 

parecem influenciar o incumprimento.

Os potenciais perigos relativamente às instalações, de acordo com o Figura 7, são a 

utilização de lâmpadas desprotegidas e a má higienização dos tectos. Segue-se, então, a 

má higienização do pavimento e paredes. Detectou-se apenas um caso de má higienização 

das portas e iluminação (natural e/ou artificial) inadequada.

2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1

11
0 0 0

Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Padarias e pastelarias 
bebidas comércio misto restauração comércio a retalho - fabrico

2 2 2

■ Iluminação (natural e/ou artificial) inadequada
■ Lâmpadas desprotegidas.
■ Pavimento em mau estado de higiene.
■ Paredes em mau estado de higiene
■ Tectos em mau estado de higiene.
■ Portas em mau estado de higiene.

Figura 7 - Não-conformidades identificadas em estabelecimento auditados - Instalações
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O terceiro módulo, correspondente às “Instalações”, verificou-se que existem 5 casos 

em que as lâmpadas não estavam protegidas, sendo que as mesmas deverão ser protegidas, 

para se assegurar a protecção dos alimentos face a contaminações, por vezes originadas 

pelos estilhaços produzidos devido ao rebentamento das mesmas. Também há 5 

estabelecimentos com os tectos em mau estado de higiene, sendo que construídos em 

material lavável, impermeável e de fácil limpeza. No entanto, 4 também tinham o 

pavimento e as paredes em mau estado de higiene e 1 estabelecimento tinha uma 

iluminação inadequada e as portas não se encontravam higienizadas.

Na “Área de recepção de matérias-primas”, como está explícito na Figura 8, há cinco 

estabelecimento que têm um inadequado estado higiene, arrumação e manutenção. Não 

se revelando algum caso de interrupção da cadeia de frio.

0 0 0 0

2 2 2

0

Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de 
bebidas comércio misto restauração

■ Inadequado estado de higiene, arrumação e manutenção.

■ Interrupção da cadeia de frio

Estabelecimento de Padarias e pastelarias 
comércio a retalho - fabrico

Figura 8 - Não-conformidades detectadas em estabelecimentos auditados - Área de recepção de matérias- 
primas

Sabendo que o estado de higiene é importante para evitar a contaminação cruzada dos 

alimentos, na análise ao módulo “Área de recepção de matérias-primas”, embora com 

apenas 5 não-conformidades, obtiveram-se resultados deveras preocupantes, pois o 

inadequado estado de higiene, arrumação e manutenção podem colocar em causa a 

salubridades dos géneros alimentícios.
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Na Figura 9, pode verificar-se que a não-conformidade maior é a inexistência de 

dispositivos para controlo das temperaturas, seguindo-se o inadequado estado de higiene, 

arrumação, manutenção e odores nos armazéns, a não identificação dos produtos, o 

acondicionamento indevido em embalagens e, apenas três estabelecimentos foi detectado 

que não é respeitado o FIFO (first in first out).
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Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Padarias e pastelarias 
bebidas comércio misto restauração comércio a retalho - fabrico

8

■ Inadequado estado de higiene, arrumação, manutenção e odores 
nos armazéns

■ Inexistência de dispositivos para monotorização de temperaturas.

■ Produtos não estão identificados.

Não é respeitado o FIFO.

■ Os produtos estão acondicionados em embalagens inadequadas.

Estabelecimentos N.° de estabelecimentos

Bebidas IS
Comércio misto :

Restauração 12
Comércio a retalho 22

Padarias e pastelarias :

Figura 9 - Não conformidades identificadas em estabelecimentos auditados - Área de conservação e 
armazenagem de matérias-primas e produtos acabados

No módulo 5, correspondente à “Área de conservação e armazenagem de matérias- 

primas e produtos acabados” é, tal como o módulo anterior, inquietante. Sucede-se devido 

ao incorrecto estado de conservação e armazenagem colocar em causa o estado de 

salubridade dos géneros alimentícios.

Através da análise da lista de verificação utilizada, detecta-se que 26 dos 

estabelecimentos não têm dispositivos para monitorização de temperaturas nos seus 

equipamentos.

Os alimentos que necessitam de frio para a sua correcta conservação devem ser 

colocados em câmaras frigoríficas, mantidos a temperaturas estáveis e uniformes e o 

equipamento, em causa, deverá de ter um termómetro em local visível. Para a sua correcta 

conservação, os produtos que requerem frio, devem ser colocados em câmaras 

frigoríficas, mantidos a temperaturas estáveis e uniformes e o equipamento, em causa,
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deverá de ter um termómetro em local visível. A justificação dada é porque fica 

dispendioso comprar termómetros para todos os equipamentos de frio.

Há 10 estabelecimentos com inadequado estado de higiene, arrumação, manutenção 

e odores nos armazéns, 8 em que os produtos não estão identificados nos locais 

armazenados e 7 locais onde os produtos estão acondicionados em embalagens 

inadequadas (caixas de madeira).

Os alimentos devem ser armazenados em locais secos, bem arejados e limpos, 

protegidos das contaminações, devendo ser colocados em prateleiras de material lavável, 

resistente e afastado de paredes. Porém, ainda há 3 estabelecimentos que não respeitam o 

FIFO. Este método, consiste em estipular uma sequência de movimentação de stock, ou 

seja, o primeiro a entrar é o primeiro a ser comercializado.

Embora o número de estabelecimentos no sector de comércio a retalho seja maior, em 

comparação com os restantes, é preocupante o seu número de incumprimentos.

Embora nem todos os estabelecimentos tenham zona de laboração, os restaurantes, 

snack-bar e as padarias têm e foram verificadas. Portanto, ao analisar a Figura 10, conclui- 

se que os factores mais problemáticos é o mau estado de higiene, arrumação e limpeza, a 

não existência de sistema de extracção de fumos eficaz, existência de contaminação 

cruzada, a inexistência de lavatórios para higienização de mãos e o armazenamento 

inadequado de utensílios.

5 5

Estabelecimento de comércio misto Estabelecimento de restauração

---- 1
0 0 0 0

Padarias e pastelarias - fabrico

■ Esta área encontra-se em mau estado de higiene, arrumação 
e limpeza.

■ Inexistência de sistema de extracção de fumos eficaz.

■ Inexistência de lavatório para lavagem de mãos.

■ Existência de contaminação cruzada.

■ Armazenamento inadequado de utensílios.

Figura 10 - Não-conformidades identificadas em estabelecimentos auditados - Zona de laboração
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Na “Zona de laboração”, estão só incluídos os estabelecimentos de restauração, snack- 

bar e padarias, uma vez que são os únicos que preparam e confecionam alimentos. Deste 

modo, os valores resultantes da investigação são inferiores aos restantes módulos, com 

23 não-conformidades detectadas.

Em análise, ao módulo 6, verificou-se que o maior número de não-conformidades se 

deve ao mau estado de higiene, arrumação e limpeza da zona de processamento.

Segue-se, segundo o número de não conformidades, a inexistência de sistema de 

extracção de fumo eficaz. Em ambientes húmidos ou após os procedimentos de limpeza 

os microrganismos podem até multiplicar-se. Assim sendo, sem um equipamento eficaz 

de ventilação e extracção de fumos haverá um excesso de humidade, principalmente nos 

períodos de laboração. Portanto, pode provocar o desconforto dos manipuladores que 

pode incitar à prática de contaminações cruzadas.

A contaminação cruzada denota-se com 5 estabelecimentos a não terem utensílios de 

corte em número suficiente e na pressa de confecionar e servir, origina a contaminações 

cruzadas, pois manipuladores não lavam correctamente as facas quando mudam de 

família de alimentos.

Portanto, a probabilidade de ocorrência de contaminações cruzadas a partir de placas 

de corte, máquinas, facas e mãos é grande quando a limpeza e desinfeccão é inadequada.

Também foi detectada, nas zonas de manipulação de alimentos a falta de lavatórios 

para a lavagem das mãos, sabe-se que uma eficaz lavagem das mãos, incluindo a secagem, 

é essencial para eliminar a flora transitória. A deficiente lavagem das mãos ou a não 

lavagem têm sido identificados como causa de transmissão de agentes patogénicos.

Na “Área de expedição de produto acabado”, tal como na zona de laboração, só os 

restaurantes, snack-bar e as padarias foram analisados. Assim sendo, analisando a Figura 

11 verifica-se que só existe um estabelecimento com inadequado estado de higiene, 

arrumação e manutenção, seguindo-se um caso de paredes e outro de tectos em mau 

estado de higiene.
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Figura 11 - Não-conformidades identificadas em estabelecimentos auditados -  Área de expedição de produto 
acabado

No módulo 7, estão só incluídos os estabelecimentos de restauração, snack-bar e 

padarias, uma vez que são os únicos a servir produtos acabados.

A área de expedição de produto acabado é o módulo que têm menor registo de não- 

conformidades. Assim sendo, houve dois estabelecimentos que o estado de higiene, 

arrumação e manutenção era inadequado e, nos outros estabelecimentos, detectou-se que 

as paredes e os tectos estavam em incorrecto estado de higienização. Deste modo, deve- 

se à falta de cuidado e de operadores.

Em termos de potenciais riscos, referentes ao controlo de pragas, explícitos na Figura 

12, pode afirmar-se o pior é a inexistência de insecto-caçadores/ insectocutores e segue- 

se a abertura de orifícios e drenos por onde podem entrar as pragas.

0

__ 9

I. 0 0

Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Padarias e
bebidas comércio misto restauração comércio a retalho pastelarias - fabrico

Inexistência de insectos caçadores/ insectocutores.

' Orifícios, drenos e outros locais por onde possam 
entrar pragas são mantidos abertos.

2 2
1 1 1

Figura 12 - Não-conformidades identificadas em estabelecimentos auditados - Controlo de pragas

33



Relativamente ao “Controlo de pragas”, sabe-se que a disponibilidade de alimentos e 

de água favorece a sua infestação. Portanto, as instalações e as zonas circundantes devem 

ser examinadas periodicamente para detectar possíveis infestações e deverão ser 

instalados, nas entradas e zonas de armazenamento, insectocutores e insectocaçadores 

(Código de Práticas Internacionais Recomendadas [CPIR], 2003).

No entanto, há 13 casos em que não há insectos caçadores/ insectocutores, ou seja, 

estes estabelecimentos não têm empresa contratada para este fim e utilizam “soluções 

caseiras” adquiridas em drogarias e supermercados. Existem, ainda, 6 estabelecimentos 

em que os orifícios, drenos e outros locais por onde possam entrar pragas são mantidos 

abertos. Sabendo do sucedido, declara-se uma grande falta de conhecimento dos pré- 

requisitos, pois as empresas deveriam de ter um programa de controlo de pragas com os 

devidos documentos para incluir no Sistema HACCP.

Os estabelecimentos do comércio a retalho, embora em número superior aos outros, 

parecem influenciar as não-conformidades detectadas.

De acordo coma Figura 13, referente à “Higienização”, o maior problema é a 

inexistência de fichas técnicas dos produtos de higienização, seguindo-se a não 

identificação dos produtos de higienização e a falta de arrumação adequada dos produtos 

e matérias de higienização.

17 18

Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de 
bebidas comércio misto restauração comércio a retalho

■ Inexistência de fichas técnicas dos produtos de 
higienização.

Estabelecimentos

Bebidas

Padarias e 
pastelarias - fabrico

N.° de estabelecimentos

15
■ Os produtos e material de higienização não estão em 

local próprio.
■ Os produtos de higienização não estão identificados.

Comércio misto 2
Restauração 12

Comércio a retalho 22
Padarias e pastelarias 2

Figura 13 - Não-conformidades identificadas em estabelecimentos auditados -Higienização
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A “Higienização” tem como objectivo assegurar que nos locais onde se manipulam, 

preparam, confeccionam e se comercializam alimentos não existem microrganismos.

Neste módulo, foram identificadas 90 não-conformidades, sendo que 42 são a falta de 

fichas técnicas dos produtos de higienização. Estas, deverão ser solicitadas à empresa 

responsável pelo fornecimento dos produtos. A selecção dos produtos de higienização 

depende do tipo de procedimento a realizar (lavar ou desinfectar), do tipo de superfície a 

higienizar (equipamento, pavimento, tectos) e das características do material (inox, 

plástico).

Neste módulo, existem 40 estabelecimentos com os produtos de higienização não 

identificados, pondo em risco os funcionários que os utilizam. Outro dos potenciais 

perigos verificados, em termos de segurança e higiene alimentar, é o armazenamento dos 

produtos de higienização, pois estes deverão de ser armazenados em locais próprios e 

nunca junto de produtos alimentares porque transmitem odores e podem provocar a 

contaminação do produto.

Como se pode verificar na Figura 13, apesar de em maior número, os estabelecimentos 

de comércio a retalho têm indicado um número superior em termos de incumprimentos.

Através da Figura 14, pode afirmar-se que os dos cinquenta e oito estabelecimentos 

só apenas 7 efectuaram o preenchimento do registo de recusa de matérias-primas, 

seguindo-se o incumprimento do plano de higienização do estabelecimento, a falta de 

preenchimento do registo de higienização, o incumprimento do registo de recepção de 

matérias-primas, registo de higienização das instalações sanitárias e dos equipamentos de 

frio não efectuados e, por último, incumprimento da elaboração de registos de 

temperaturas dos equipamentos de frio.
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Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Estabelecimento de Padarias e pastelarias 
bebidas comércio misto restauração comércio a retalho - fabrico

■ Incumprimento de registos referentes à temperatura de 
equipamentos.

■ Incumprimento de registos de recepção das matérias-primas.

■ Registos de recusa de matérias-primas não efectuados

■ Plano de higienização do estabelecimento em incumprimento

■ Registo de higienização de equipamentos de frio não efectuados

■ Registo de higienização das instalações sanitárias não 
efectuados

E s tabelec im en tos N." de estabelecimentos
Bebidas 13

Comércio misto 2

Restauração 12

Comércio a retalho 22

Padarias e pastelarias 2

Figura 14 - Outros: Documentos internos

O módulo 10, “Outros” diz respeito aos registos dos estabelecimentos. Embora a 

implementação do sistema HACCP ser obrigatório por lei, ainda há críticas em relação à 

sua implementação, pois obriga a despender tempo para efectuar os registos. Estes, 

incluem por norma três grandes áreas: medição e monitorização dos pontos críticos de 

controlo e boas práticas de higiene e manipulação, registos das acções correctivas aos 

desvios que ocorram e ultrapassem os limites estabelecidos e registos de verificação 

(calibração e análises laboratoriais).

Este módulo é o que trás mais controvérsia porque é o que tem 203 não- 

conformidades, tornando-se o mais problemático em questões se segurança e higiene 

alimentar. O preenchimento dos registos de recusa de matérias-primas, com 51 

estabelecimentos, torna-se o mais problemático, seguindo-se com 27 o incumprimento do 

plano de higienização do estabelecimento e o respectivo incumprimento do seu registo, a 

falta de registos de recepção das matérias-primas com 26 estabelecimentos a não efectuá- 

los e, com 25 não-conformidades, o registo de higienização das instalações sanitárias não 

efectuados.
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Prosseguindo, foram detectados em 24 estabelecimentos o incumprimento do 

preenchimento registo de higienização de equipamentos de frio e, por último, o 

incumprimento de registos referentes à temperatura de equipamentos com 23 

estabelecimentos a não efectuá-los. De acordo com o referido anteriormente, há 26 

estabelecimentos que não têm dispositivos de controlo de temperaturas. Portanto, se 23 

estabelecimentos não executaram o registo de temperaturas, então 3 dos estabelecimentos 

fizeram-na de forma indevida, pois nos registos têm que colocar a temperatura do 

termómetro.

Estes registos são ferramentas úteis para a garantia da segurança alimentar, pois ao 

serem efectuados de forma correcta, a empresa está a demonstrar perante as inspecções 

ou auditorias, que tem implementado o sistema de HACCP e que cumpre todas as suas 

exigências. Para além disso, é a garantia que os desvios ou falhas existentes no sistema 

de segurança alimentar são anotadas, e que medidas de correcção ou reajuste irão ser 

tomadas.

De acordo com o investigado e, apesar dos estabelecimentos dos diferentes ramos de 

actividade terem números diferentes, é evidenciar que os estabelecimentos de comércio a 

retalho são os que têm maior número de incumprimentos, quando comparados com os 

restantes.

4.4.2. Análise dos inquéritos

Questão 1. Responsáveis dos estabelecimentos

Ao realizar a comparação entre a idade dos inquiridos e as suas habilitações literárias, 

verificou-se que a maioria dos inquiridos tem mais que 50 anos de idade, com habilitações 

literárias correspondentes ao ensino primário.

Tabela 1 - Relação entre idade e habilitações literárias dos responsáveis pelos estabelecimentos

H abilitações literárias

Sem
estudos

Ensino
prim ário

3S ciclo Secundário
Curso de 

Especialização  
Tecnológica

Licenciatura M estrado Doutoram ento

Idade

<20 0 0 0 0 0 0 0 0
21-30 1 0 0 0 0 0 1 0
31-40 0 2 2 6 0 3 0 0
41-50 0 4 10 4 0 0 1 0

>50 2 14 7 1 0 0 0 0
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Questão 2. M otivação p ara  Implem entação do Sistema de Segurança A lim entar

Na Figura 15 observa-se que, os responsáveis dos estabelecimentos, quando 

inquiridos sobre a razão que os levou à implementação de um Sistema de Segurança 

Alimentar, a generalidade demonstra que é devido ao ser obrigatório. Seguindo-se, os que 

consideraram ser uma mais valia para o próprio estabelecimento e, apenas um dos 

responsáveis referiu que é porque todos têm.

2%

■ Obrigatório

■ É uma mais valia

■ Porque todos têm

Figura 15 - Motivo da implementação de Sistema de Segurança Alimentar

Questão 3. Im portância da implementação do Sistema de Segurança A lim entar

Após serem questionados se consideravam importante a implementação de um 

Sistema de Segurança Alimentar, a maioria dos responsáveis dos estabelecimentos, 

referiu que era importante para as autoridades. A seguir, referiram que é importante para 

todos os envolvidos (autoridades, clientes, próprio estabelecimento). É importante referir 

que se seguiu o motivo do próprio estabelecimento e, só então, responderam que era 

importante para os clientes.
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■ As autoridades

■ Os clientes

■ Próprio estabelecimento

■ Todos os referidos 
anteriormente

Figura 16 - Importância da implementação do Sistema de Segurança Alimentar

Questão 4. Dificuldades, dos estabelecimentos, para  fazer face à legislação em 

vigor em termos se Segurança e Higiene Alim entar

Através da análise do Gráfico 14, consegue perceber-se que os inquiridos após serem 

questionados sobre as dificuldades para fazer face às exigências, as respostas 

distribuíram-se pelos vários motivos. Sendo que, de forma decrescente, mencionaram que 

era por falta de tempo, seguindo-se o desinteresse, os custos elevados, o esquecimento e, 

só apenas com 9 respostas alegaram que era falta de meios.

■ Falta de tempo

■ Desinteresse

■ Esquecimento

■ Custos elevados

■ Falta de meios

Figura 17 - Dificuldades em fazer face à legislação em vigor
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4.4.3. Principais não-conformidades detectadas e soluções/ sugestões para  as 

u ltrapassar

Tabela 2 - Resumo de número de ocorrências de incumprimento para os cinquenta e seis estabelecimentos

Não-conformidades Número de 
ocorrências

Registos de recusa de matérias-primas não efectuados 51
Vestuário e calçado sujo 51
Inexistência de fichas técnicas dos produtos de higienização 42
Não há água fria e quente nos lavatórios 42
Os produtos de higienização não estão identificados 40
Cabelo desprotegido 41
Manipulador com adornos 39
Incumprimento do registo de higienização 27
Plano de higienização do estabelecimento em incumprimento 27
Incumprimento de registos de recepção das matérias-primas 26
Inexistência de dispositivos para monotorização de temperaturas 26
Registo de higienização das instalações sanitárias não efectuados 25
Registo de higienização de equipamentos de frio não efectuados 24
Incumprimento de registos referentes à temperatura de equipamentos 23
Inexistência de dispositivo para a secagem de mãos 17
Falta de sabão líquido desinfectante nos lavatórios 17
Inexistência de insectos caçadores/ insectocutores 13
Inadequado estado de higiene, arrumação, manutenção e odores nos 
armazéns 10
Produtos não estão identificados 8
Incorrecto estado geral de higiene, arrumação e limpeza 8
Unhas compridas, sujas e com verniz 8
Os produtos e material de higienização não estão em local próprio 8
Os produtos estão acondicionados em embalagens inadequadas 7
Comportamentos inadequados 7
Zona de laboração encontra-se em mau estado de higiene, arrumação e 
limpeza 7
Orifícios, drenos e outros locais por onde possam entrar pragas são 
mantidos abertos 6
Inexistência de sistema de extracção de fumos eficaz 5
Inadequado estado de higiene, arrumação e manutenção na área de 
conservação e armazenamento de matérias-primas e produtos acabados 5
Lâmpadas desprotegidas 5
Tectos em mau estado de higiene 5
Existência de contaminação cruzada 5
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Pavimento em mau estado de higiene 4
Paredes em mau estado de higiene 4
Inexistência de lavatório para lavagem de mãos na zona de laboração 3
Armazenamento inadequado de utensílios 3
Não é respeitado o FIFO 3
Iluminação (natural e/ou artificial) inadequada 1
Portas em mau estado de higiene 1
Inadequado estado de higiene, arrumação e manutenção 1
Incorrecta higienização das mãos 0
Interrupção da cadeia de frio 0

Os esforços para a implementação e manutenção da qualidade em termos de higiene 

e segurança alimentar, é o principal caminho a seguir pelos operadores do sector alimentar 

que pretendam dar continuidade de estar de forma credível no mercado. Todavia, garantir 

um elevado nível de protecção da saúde pública é um dos objectivos da legislação 

alimentar em vigor, nomeadamente do Regulamento (CE) n° 852/2004 do parlamento 

Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004, relativo à higiene dos géneros 

alimentícios, o qual refere a aplicação geral dos procedimentos baseados nos princípios 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points -  Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controlo).

No entanto, nem sempre todos os princípios se fazem cumprir e a confirmação sucede- 

se com o estudo efectuado. Neste, como se pode verificar na Tabela 2, foram identificadas 

as não-conformidades que podem pôr em “causa” a saúde do consumidor.

Por vezes as acções implementadas não se verificam adequadas à resposta requerida 

para eliminar a causa de uma dada não-conformidade. Portanto, durante a auditoria deve 

verificar-se a eficácia das acções implementadas, assegurando que a causa da não- 

conformidade foi eliminada e não volta a ocorrer.

Através da análise, determina-se que as não-conformidades adequadas aos 

responsáveis dos estabelecimentos são as seguintes:

• Promover a formação e qualificação;

• Definir responsabilidades pelas diversas funções;

• Adquirir novos métodos de trabalho com incentivos à realização dos mesmos e 

envolvendo todos os operadores;

• Extinguir as barreiras entre operadores para que consigam trabalhar em equipa;
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• Desenvolver métodos de contacto directo ou indirecto para que, em caso de 

dúvidas, consigam perceber como agir em vez de esperarem pela realização da 

auditoria seguinte;

• Analisar a pertinência da realização de acções de verificação;

• Divulgar, aos operadores, sempre que haja nova legislação em vigor;

• Avaliar as formas de fazer a manutenção de equipamentos, de modo a fazer 

cumprir todas as exigências legisladas, evitando os gastos excessivos na compra;

• Definir métodos de análise

De acordo com diferentes ramos de actividade, não se denota diferenças das não- 

conformidades adequadas aos responsáveis dos estabelecimentos.
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Conclusão

Com o aumento da população na União Europeia, as alterações dos hábitos de 

consumo e a preponderância das indústrias do sector alimentar estão associados ao 

crescente número de crises alimentares. Portanto, vieram alertar para as falhas na 

concepção e aplicação da legislação alimentar na União Europeia. Deste modo, torna-se 

imprescindível um controlo eficaz da higiene, de modo a evitar as doenças, deterioração 

alimentar e suas consequências na saúde e na economia.

De acordo com os objectivos propostos, no âmbito da tese, de avaliar os requisitos de 

higiene e segurança alimentar com base numa lista de verificação, exposta no Apêndice 

I, em estabelecimentos do Distrito de Beja, concluiu-se que o Sistema de Segurança 

Alimentar, Sistema HACCP, não garante a segurança alimentar.

Os requisitos mais frequentes não-conformes foram os pertencentes ao módulo 10 

relativos aos documentos internos com 203 não-conformidades detectadas, o módulo 1 

correspondente à higiene pessoal e saúde dos manipuladores de alimentos com 146 não- 

conformidades, o módulo 9 de higienização com 90 não-conformidades e o módulo 2 das 

instalações sanitárias/vestiários com 84 não-conformidades. De tal modo, nos 

estabelecimentos auditados, na totalidade, identificou-se 646 requisitos em 

incumprimento.

Devido aos estabelecimentos serem de pequena dimensão, durante o decorrer da 

investigação, foi efectuado um inquérito com o intuito de caracterizar os responsáveis 

pelo cumprimento das regras legais em vigor. Os resultados dos inquéritos, que pode ser 

consultado no Apêndice II, permitiram reconhecer que a maioria dos inquiridos tem mais 

de 50 anos de idade com habilitações literárias correspondentes ao ensino primário e que 

a generalidade refere que o motivo que os levou à implementação de um sistema de 

segurança alimentar é devido ao ser obrigatório. Relativamente à importância da 

implementação do sistema de segurança alimentar, parcialmente mencionaram que é 

devido ao ser importante para as autoridades e as dificuldades destes para fazer face à 

legislação em vigor, em termos de higiene e segurança alimentar, as respostas foram 

muito renhidas. Sendo que, de forma decrescente, mencionaram que era por falta de 

tempo, seguindo-se o desinteresse, os custos elevados, o esquecimento e, só apenas com 

9 respostas alegaram que era falta de meios.
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Nas taxas de incumprimento dos pré-requisitos, os estabelecimentos mistos de 

restauração e bebidas apresentaram melhores resultados quando comprados com os 

estabelecimentos de restauração e com os estabelecimentos de bebidas. Enquanto o 

comércio a retalho foi o ramo de actividade com a maior taxa de incumprimentos.

Embora o Regulamento (CE) N.° 852/2004 tenha entrado em vigor há onze anos (1 

de Janeiro de 2006) anos, o seu cumprimento ainda não se verifica na totalidade, pois os 

operadores do sector alimentar têm dificuldades na implementação e manutenção dos 

sistemas de segurança alimentar. Devido ás dificuldades existentes e à necessidade de 

tornar o trabalho mais flexível, foi publicado pelo Jornal Oficial da União Europeia, 

C278, 30 de julho de 2016, informação à cerca da “implementação de sistemas de gestão 

da segurança alimentar que abrangem programas de pré-requisitos (PRP) e procedimentos 

baseados nos princípios HACCP, incluindo a facilitação/ flexibilidade de implementação 

em determinadas empresas do setor alimentar” .

Há conhecimento que, no sistema HACCP, os procedimentos baseados nos seus 

princípios devem ter a flexibilidade suficiente para ser aplicáveis em todas as 

circunstâncias. No entanto, a publicação do documento referido anteriormente veio 

desmitificar a forma de o fazer.

Actualmente, de acordo com o mencionado anteriormente, há forma de fazer face ás 

dificuldades encontradas pelos operadores do sector alimentar através da garantia das 

medidas de controlo adaptando-as à natureza e à dimensão do estabelecimento, baseando- 

se nos riscos tendo em conta os programas de pré-requisitos e a análise de perigos. Em 

alguns casos, através da análise dos perigos com um sistema de apreciação que avalie a 

quantidade dos mesmos pode haver recurso só tendo como base os programas de pré- 

requisitos, excluindo a necessidade de identificar os pontos críticos de controlo.

Embora haja formas mais flexíveis para o cumprimento das regras legais em vigor, é 

imprescindível a implementação de novas medidas de sensibilização e informação para 

todos os envolvidos na área alimentar, de modo a assegurar a formação e o empenho de 

todas as partes envolvidas e assim garantir a segurança, qualidade e higiene alimentar de 

todos os géneros alimentícios.

Com a realização do estudo, verificou-se que o desenvolvimento deste ganhou 

capacidade de visão ao nível das questões relacionadas com a segurança alimentar e uma 

maior consciencialização ao nível das consequências resultantes dos incumprimentos 

detectados nos estabelecimentos.
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A termino da investigação conclui-se que, se voltasse a repetir o estudo, não seguia 

as linhas de orientação da lista de verificação da Autoridade Segurança Alimentar e 

Económica, pois elaborava-a com outros moldes, distinguindo cada conceito em estudo.
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Apêndices
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Apêndice I -  Lista de verificação

ii



Associação do Comércio, Serviços 
e Turismo òo D is t r it o B e ja

A Associação ao serviço do empresário

Plano HACCP
Departamento de Higiene e Segurança Alimentar

Registo interno de auditoria

Empresa/ Associado:

Nome Morada Contacto Actividade Pessoas de 
contacto

Ti po de contacto Data Trimestre

Pessoal Telefone Outro

Assunto:

Observações:



Associação do Comércio, Serviços 
e Turismo òo D is t r it o B e ja

A Associação ao serviço do empresário

Plano HACCP
Departamento de Higiene e Segurança Alimentar

Lista de verificação

1. Higiene Pessoal e Saúde dos Manipuladores de 
Alimentos

Sim Não

As unhas estão curtas, limpas e isentas de verniz.
Os manipuladores estão isentos de adornos?
Uso de vestuário e calçado limpo.
Existe protecção total de cabelo.
Verifica-se a correcta higienização das mãos.
Comportamentos inadequados (fumar, cuspir, comer, espirrar, 
tossir) no local de manuseamento de alimentos.

2. Instalações sanitárias/ vestiários de pessoal 
Manipulador de alimentos

O estado geral de higiene, arrumação e limpeza é adequado.
Existência de sabão líquido desinfectante nos lavatórios.
Existência de dispositivos adequados para a secagem de 
mãos.
Existência de água quente e fria.

3. Instalações
Iluminação (natural e/ou artificial) adequada.
Lâmpadas devidamente protegidas.
Pavimento em bom estado de higiene.
Paredes em bom estado de higiene
Tectos em bom estado de higiene.
Portas em bom estado de higiene.

4. Área de recepção de matérias-primas
Adequado estado de higiene, arrumação e manutenção.
A cadeia de frio não é interrompida.

5. Área de conservação e armazenamento de matérias-primas e produtos 
acabados

Adequado estado de higiene, arrumação, manutenção e 
isenção de odores nos armazéns.
Existência de dispositivos para monotorização de temperaturas.
Produtos encontram-se identificados.
É respeitado o FIFO.
Os produtos estão acondicionados em embalagens adequadas.

6. Zona de laboração
Esta área encontra-se em bom estado de higiene, arrumação e 
limpeza.
Existe um sistema de extracção de fumos eficaz.
Existência de lavatório para lavagem de mãos.
Existência de contaminação cruzada.
Armazenamento adequado de utensílios.



Associação do Comércio, Serviços 
e Turismo òo D is t r it o B e ja

A Associação ao serviço do empresário

Plano HACCP
Departamento de Higiene e Segurança Alimentar

7. Área de expedição de produto acabado Sim Não
Adequado estado de higiene, arrumação e manutenção.
Pavimento encontra-se em bom estado de higiene.
Paredes encontra-se em bom estado de higiene.
Tectos encontram-se em bom estado de higiene.
Portas encontra-se em bom estado de higiene.

8. Controlo de pragas
Existência de insectos caçadores/ insectocutores.
Orifícios, drenos e outros locais por onde possam entrar pragas 
são mantidos fechados.

9. Higienização
Existência de fichas técnicas dos produtos de higienização.
Os produtos e material de higienização encontram-se em local 
próprio.
Os produtos de higienização encontram-se identificados.

10. Outros
Cumprimento de registos referentes à temperatura de 
equipamentos.
Cumprimento de registos de recepção das matérias-primas.
Execução de registos de recusa de matérias-primas.
Cumprimento do plano de higienização do estabelecimento.
Cumprimento do registo de higienização de equipamentos de 
frio
Cumprimento do registo de higienização das instalações 
sanitárias.



Apêndice II -  Inquérito

iii



Inquérito  -  Higiene e Segurança Alim entar

1. Habilitações literárias

Sem estudos 

Ensino Primário 

3° Ciclo 

Secundário

Curso de Especificação Tecnológica 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento

2. Idade

□  <20 
I | 21-30

I I 31-40

I I 41-50

□  >50

□□□□□□□□

3. Considera a Implementação do Sistema HACCP importante para:

□  As autoridades

□  Os clientes

□  Próprio estabelecimento

□  Todos os referidos anteriormente

4. Qual o motivo pelo qual decidiu implementar um Sistema de Segurança Alimentar?

□  Obrigatório

□  É uma mais-valia para o estabelecimento

□  Porque todos têm

5. Quais as dificuldades, dos estabelecimentos, para fazer face à legislação em vigor em 

termos de Segurança e Higiene Alimentar?

□  Falta de tempo

□  Desinteresse

□  Esquecimento

□  Custos elevados

□  Falta de meios


