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O Instituto Silestone para a Higiene na Cozinha

O Instituto Silestone para a Higiene na Cozinha (ISHC) é uma plataforma, pioneira em Portugal, dedicada a criar, 

reunir, e partilhar conhecimento para prevenir os riscos relacionados com a utilização da cozinha e a manipu-

lação dos alimentos, difundindo boas práticas e hábitos da higiene na cozinha. 

O Instituto é um fórum de intercâmbio de opiniões e conhecimentos sobre a matéria com cidadãos, instituições e 

profissionais no âmbito da cozinha. Toda a informação que divulga o ISHC está suportada pelo seu Conselho 

Assessor, constituído por especialistas em diferentes áreas como segurança alimentar, cozinha profissional, co-

municação científica, produtos de limpeza, arquitectura e design, hotelaria e restauração, cujo conhecimento 

está à disposição dos consumidores, dos profissionais e da sociedade em geral.

O Instituto Silestone tem dois âmbitos de actuação: a cozinha doméstica e a cozinha profissional.

• Conseguir que os alimentos sejam seguros para o consumidor é uma responsabilidade dos hotéis, restau-

rantes e indústria alimentar. O ISHC dirige-se a profissionais destas áreas difundindo conhecimentos e 

boas práticas sobre higiene na cozinha com o objectivo de contribuir para que a sua actividade se desenvol-

va de forma segura.

• No âmbito da cozinha doméstica é responsabilidade do consumidor conseguir uma adequada segurança ali-

mentar em casa. O ISHC dirige-se também ao consumidor final alertando sobre os possíveis riscos que 

existem na cozinha doméstica e espalhando conselhos e correctos hábitos de higiene.
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para o nosso organismo. Um bom exemplo seriam as proteínas do ovo, de 

alta qualidade nutricional e cuja composição é completa e equilibrada. 

Assim, a proteína do ovo considera-se uma proteína padrão para compa-

rar o valor proteíco dos alimentos. Por outro lado, é importante avaliar a 

qualidade nutricional de cada alimento não separadamente, mas no con-

junto da dieta.

• QUALIDADE HIGIÉNICO-SANITÁRIA

é a que está mais directamente relacionada com a nossa saúde e avalia 

o nível de segurança alimentar a respeito do seu evental conteúdo de 

substâncias de qualquer natureza, que possam produzir, a curto ou a 

longo prazo, distúrbios indesejados. Às vezes, para além de identificar 

o tipo de substância deverá determinar-se a sua quantidade, para que 

nunca exceda os l imites considerados seguros para a nossa saúde. 

Deve-se ter em conta que certos alimentos são tóxicos por si só, mas 

que a maioria das vezes muitas substâncias prejudiciais que incorpo-

ram o alimento de modo acidental, pelo que, aí estamos a falar de po-

luentes.

O grau de qualidade de um alimento é um verdadeiro reflexo, além do tipo 

de variedade do mesmo, da sua origem, do seu processo de produção, das 

condições de conservação (tais como o tempo, temperatura, tratamentos 

especiais...), do transporte e, naturalmente, da preparação final para o 

consumo. Tudo isto dependerá do seu grau de frescura, aparência, cheiro, 

sabor, teor de nutrientes e o seu grau de disponibilidade, assim como a 

sua carga de possíveis contaminantes.

Tipos de contaminação de alimentos

Os contaminantes que ameaçam a segurança dos alimentos podem ser de 

diferente natureza:

Nada melhor que anteceder à prática com um pouco de teoria 
para compreender os principais conceitos que serão utilizados 
neste guia. Começamos por analisar o que se entende por ali-
mentação saudável e por qualidade dos alimentos, para, em 
seguida, analisar os diferentes tipos de contaminação de alimen-
tos e concluir com as toxi-infecções. Saiba mais sobre os micro-
organismos e as condições nas quais se desenvolvem, será útil 
para aprofundar as diferentes práticas da actividade hoteleira. 
Os temas dos capítulos têm um único propósito: evitar possíveis 
contaminações e oferecer segurança e qualidade alimentar.

A teoria. 
Qualidade alimentar, contaminação e 
toxi-infecções

Um alimento saudável é aquele que ao consumi-lo, para além do forneci-

mento de nutrientes, é livre de substâncias que possam pôr em perigo a 

nossa saúde. Mesmo que um alimento seja “saudável”, isso não nos diz 

muito sobre ele, o seu estado, os seus nutrientes e as suas propriedades 

percebem-se através dos nossos sentidos, isto é, se um alimento satisfizer 

as expectativas que tinhamos antes de o consumirmos. Portanto, precisa-

mos de uma ferramenta para avaliar e comparar um alimento com os ou-

tros, e assim nasce o conceito de qualidade. Na verdade, podemos falar 

dos diferentes tipos de qualidade dependendo das características do ali-

mento que estamos a avaliar:

• QUALIDADE ORGANOLÉPTICA

percebemo-la através dos sentidos, cor, cheiro, sabor, textura... è a quali-

dade mais subjectiva de todas, ainda que esteja sujeita a normas que a ti-

pificam. Põe-se em manifesto especialmente nas degustações dos alimen-

tos, onde são avaliadas precisamente estas características sensoriais. 

• QUALIDADE NUTRICIONAL

Refere-se ao teor de nutrientes e ao grau de disponibilidade e utilidade 

A qualidade de um alimento 
será o verdadeiro reflexo da 
sua origem, do seu processo 
de produção, das condições 
de armazenamento, do 
transporte e, naturalmente, 
da preparação final para o 
consumo

1
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• CONTAMINANTeS MACROSCóPICOS

Podem ser vistos a olho nu, como restos de vidro ou pedaços de metal, 

anéis, tiras... que podem causar asfixia ou danos no sistema digestivo de 

quem os consome.

• CONTAMINANTES QUÍMICOS

Tanto de origem, como pesticidas ou metais pesados, como dependentes 

de tratamento, como restos de produtos de limpeza ou contaminações 

devidas ao armazenamento em recipientes inadequados.

• CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

Parasitas como triquina, tênia, nematóides que causam doenças parasi-

tárias, e microorganismos como vírus, bactérias, fungos e levaduras, que 

apesar de não serem visíveis podem ser encontrados nos alimentos. A 

contaminação microbiológica, e especialmente a bacteriana, é a causa 

mais comum de problemas de saúde na alimentação e onde a actuação 

do manipulador é realmente decisiva. 

Quando consumimos alimentos ou bebidas com contaminantes de qual-

quer tipo, podemos sofrer uma série de alterações, desenvolvendo doen-

ças de origem alimentar. São os microorganismos e em especial as bacté-

rias, os mais envolvidos neste tipo de alterações onde a gravidade dos 

sintomas dependerá do tipo e quantidade de microorganismos que são in-

geridos com os alimentos, sendo os mais frequentes, embora não os úni-

cos, diarreias e vómitos acompanhados de naúseas e dores abdominais.

Tóxi-infecções: 

o que são, como e por que ocorrem

Dentro das alterações que podem ocorrer a partir do consumo de um ali-

mento ou bebida contaminados podemos diferenciar umas, que pela sua 

frequência e importância, requerem a nossa atenção. Trata-se das toxi-

infecções, que por sua vez, englobam dois tipos diferentes de doenças que 

podem ocorrer em separado ou em simultâneo:

• INTOXICAÇÕES

Causadas pela ingestão de alimentos que contêm substâncias tóxicas 

(toxinas) contidas nos alimentos de forma natural, acrescentadas de for-

ma artificial ou produzidas por microorganismos que se desenvolveram 

no alimento antes de consumi-lo ( por exemplo, o botulismo).

• INFECÇÕES

Provocadas pela ingestão de alimentos ou água contaminada com micro-

organismos patógenos (ou seja, que provocam doenças), vivos e que se 

desenvolvem no nosso organismo gerando uma infecção (por exemplo, as 

febres tifóides).

A maioria das bactérias são inofensivas e algumas até são benéficas e uti-

lizam-se intencionalmente na fabricação de alguns alimentos, como o io-

gurte ou queijo. Muitas outras são as responsáveis pela alteração dos ali-

mentos, como a putrefacção da carne e peixe ou a fermentação dos molhos 

e purés. Não são, contudo, as mais perigosas: existem bactérias nocivas 

que apesar de normalmente não alterarem o alimento, afectam a saúde de 

quem o consome podendo provocar-lhe uma doença ou intoxicação. São 

seres vivos que apesar de não serem visíveis, nascem, crescem, reprodu-

zem-se (e muito) e morrem. O seu conhecimento pode evitar o uso de ali-

mentos como um meio para o seu desenvolvimento e portanto ponham em 

perigo a saúde do consumidor. Ao longo deste guia vamos centrar-nos es-

pecialmente nas toxi-infecções produzidas por microorganismos.

Para a toxi-infecção se produzir há uma série de condições para além da 

presença do microorganismo, como um substracto adequado para o seu 

Os tratamentos de 
higienização, por exemplo 
através do calor como 
a esterilização ou um 
tratamento culinário 
adequado, destruirão os 
microorganismos presentes 
nos alimentos de forma 
natural

Para a toxi-infecção 
ocorrer devem dar-se uma 
série de condicionantes 
além da presença de 
microorganismos, como 
um substracto adequado 
para o seu desenvolvimento 
(o alimento), condições 
ambientais adequadas 
(temperatura, humidade...) 
e tempo
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A contaminação cruzada 
pode dar-se através das 
mãos do manipulador, das 
superfícies de trabalho, 
dos utensílios de cozinha 
mal lavados, panos de 
cozinha, pelo contacto 
entre alimentos crus e 
cozinhados, etc.

Mas, como chegam os microorganismos aos alimentos?

• A PARTIR DO PRÓPRIO ALIMENTO CRU

A maioria dos alimentos crus contêm muitos microorganismos de forma 

natural: carne fresca, peixe e marisco, ovos e legumes...

• A PARTIR DO MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Muitas partes do nosso corpo contêm microorganismos: a boca, nariz, 

orelhas, cabelo, unhas, a pele e os intestinos... que podem contaminar os 

alimentos através das mãos, feridas, saliva que se emite ao tocir ou es-

pirrar ou após uma ida à casa de banho.

• POR CONTAMINAÇÃO CRUZADA

É a transmissão de microorganismos entre alimentos crus e cozinhados. 

esta pode dar-se através das mãos do manipulador, das superfícies de 

trabalho (tábuas de corte de madeira), utensílios de cozinha mal lavados  

( facas, misturadores), panos de cozinha, por contacto directo ou indirec-

to (gotejamento) entre alimentos crus e cozinhados, etc.

• OUTRAS FONTES DE MICROORGANISMOS

São a poeira e a terra que se podem encontrar nos produtos de origem 

vegetal, do solo ou do ambiente, dos animais (insectos, roedores...), des-

perdícios e lixo insuficientemente isolados, etc.

Os tratamentos de higienização, por exemplo através de calor como a es-

terilização ou um adequado tratamento culinário, destruirão, na grande 

maioria dos casos, os microorganismos presentes nos alimentos de forma 

natural. Uma correcta manipulação e um controlo rigoroso de todas estas 

possíveis fontes de contaminação evitarão que um alimento livre de micro-

organismos se contamine posteriormente.

desenvolvimento (o alimento), as condições ambientais adequadas (tempe-

ratura, humidade...) e tempo.

• as alterações alimentares e muitos dos problemas sanitários ocorrem quando o número inicial de 
microorganismos potencialmemente presentes num alimento se multiplica. Os microorganismos 
necessitam de condições ideiais para crescer e se multiplicarem:

• os nutrientes contidos nos alimentos. dependendo do tipo de alimento, este será mais ou menos 
susceptível ao desenvolvimento microbiano. Por exemplo, os alimentos ricos em sal (salgado) ou 
açucar (doce) são mais resistentes, portanto, ambos se utilizem como conservantes.

• condições ambientais adequadas, em relação à humidade, ao ar (alguns irão desenvolver-se na 
ausência de oxigénio), temperatura (quente, a temperatura do corpo é a ideal), acidez... e tempo. 
estas são as condições que podem variar desde a origem até ao consumo do alimento para evitar 
que se desenvolvam nos microorganismos: alimentos desidratados, embalados a vácuo, 
refrigerados ou congelados... em alguns casos, quando as condições ambientais não são favoráveis, 
há bactérias que desenvolvem formas de resistência chamadas esporos muito difíceis de destruir. 

• tempo: quanto menor seja o tempo de processamento e armazenamento, e mais rápido seja o 
consumo do alimento, estamos a limitar o desenvolvimento dos microorganismos.

• a alteração destes factores ambientais é a arma mais útil que dispomos para a conservação dos 
alimentos, bem como as que se baseiam na eliminação dos microorganismos.  n

O que necessitam os microorganismos para seu desenvolvimento?

tr020
Note
para o seu 
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Os requisitos das 
instalações do 
estabelecimento devem 
responder às suas 
necessidades específicas e 
ao grau de risco higiénico-
sanitário que geramos 
com a nossa actividade: 
não é o mesmo conceber 
uma bancada para um 
restaurante de refeições 
rápidas e para um 
restaurante onde se servem 
banquetes de casamento

A prática. O que podemos fazer em 
matéria de Segurança Alimentar?
2.1 As instalações
Cuidamos da decoração das instalações escolhendo cada deta-
lhe para se tornar num lugar com ambiente agradável e acolhe-
dor. Também nos esforçamos na escolha dos equipamentos, 
essenciais para desenvolver as tarefas diárias de uma forma 
mais confortável e prática... e ainda, na altura de desenhar as 
instalações, podemos passar por alto por alguns aspectos que 
serão decisivos para garantir os nossos produtos e que nos 
facilitarão a tarefa da sua limpeza e conservação.

É essencial que os requisitos das instalações do estabelecimento respon-

dam às suas necessidades específicas e ao grau de risco higiénico-sanitário 

que geramos com a nossa actividade: ou seja, não é o mesmo conceber uma 

bancada para um restaurante de refeições rápidas e para um restaurante 

onde se servem banquetes de casamento. Neste sentido, temos de ser rea-

listas com as dimensões e limitações do nosso estabelecimento para esta-

belecer o tipo de actividade a desenvolver, e portanto, o nosso nível de risco.

Design das diferentes áreas de trabalho 

em primeiro lugar, é fundamental distribuir correctamente o espaço para 

definir as diferentes áreas de trabalho. em alguns casos, esta distribuição 

não se realizará fisicamente por divisórias ou separadores, mas responde-

rá a diferentes áreas, nas quais se desenvolvem distintas actividades, 

sempre a uma distância de segurança para evitar interferências.

Vai estabelecer-se uma linha de produção de “não retorno” (sempre para a 

frente) que impeça as diferentes actividades que realizamos se cruzem, 

separando claramente as zonas destinadas a cada tipo de trabalho: uma 

área para a recepção das matérias-primas, outra para o seu armazena-

mento e conservação equipada com frigoríficos, congeladores e despensas 

ou armazéns necessários; uma zona de tratamento culinário, e outra zona 

de empratar ou conservação do produto elaborado (se for necessário) à 

temperatura e condições adequadas até ao consumo.

À medida que avançamos na cadeia de trabalho, e se esta se realizar de 

maneira correcta, iremos higienizando os alimentos: em geral, um alimen-

to cru tem mais probabilidades de estar contaminado que um lavado, e o 

grau de contaminação deste provavelmente seja maior que um cozinhado 

com calor... Um contacto entre um alimento cru e outro cozinhado, seja de 

forma directa ou através de um utensílio de trabalho (o que se denomina 

por “contaminação cruzada”) pode ser fatal. Com uma cadeia de trabalho 

sempre “em frente” estamos a criar os meios para que esta situação não 

ocorra. 

Imagine que o nosso estabelecimento é um túnel de lavagem de carros: o 

carro entra sujo por um lado (matérias-primas) e sai limpo pelo outro 

(prato elaborado), e enquanto atravessa o túnel (a cadeia de trabalho), tem 

que ir necessariamente em frente, porque se retrocedesse cairia o deter-

gente e depois de enxaguado o resultado não seria o mesmo/correcto.

O carro sofre uma série de processos (lavagem, escovagem, lavagem e po-

limento) para que, no final, se obtenha um carro brilhante (o nosso prato 

elaborado) e como novo, porque se não vamos usar o carro no momento e 

queremo-lo limpo e brilhante, vamos guardá-lo de modo adequado, prote-

gido da poeira e da chuva. Assim mesmo conservaremos o nosso prato ela-

borado, nas condições adequadas até ao seu consumo, para que ao exami-

ná-lo esteja livre de contaminações. Além disso, e voltando ao recinto de 

cozinhas, é importante diferenciar as instalações para lavagem de alimen-

tos dos lavamãos destinados a este fim. Ambos estão equipados com água 

quente e fria, e accionados de maneira não manual (com pedal), e estes 

últimos com saboneteira, assim como um sistema de secar higiénico (com 

2
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Ao projectar as instalações, 
o senhorio pode ignorar 
alguns aspectos que são 
fundamentais para garantir 
os seus produtos e que 
facilitarão a tarefa da sua 
limpeza e conservação

Um contacto entre um 
alimento cru e outro 
cozinhado, de forma directa 
ou através de um utensílio 
de trabalho (o que se 
domina por “contamimação 
cruzada) poderá ser fatal

• O ARMAZENAMENTO DE UTENSÍLIOS E MATERIAL DE LIMPEZA

Devidamente etiquetados, realizar-se-á sempre em lugares destinados 

exclusivamente a este fim e separados da zona de armazenamento e ma-

nipulação de alimentos: desta maneira evita-se o risco de contaminação 

por agentes químicos e até mesmo erros fatais causados pela confusão 

de embalages ou do esquecimento causado pela pressa no trabalho.

• ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS

Pela lógica necessitariam-se de cubos próximos aos postos de trabalho 

para recolher os resíduos que são gerados durante a actividade. estes 

contentores são de fácil limpeza, hermeticamente fechados de acciona-

mento manual, dispõem de um saco que terá de ser removido periodica-

mente durante o dia, evitando a sua acumulação, para uma zona de ar-

mazenamento até à sua eliminação. esta área de armazenamento de 

resíduos estará totalmente isolada das outras áreas de trabalho (é um 

importante foco de contaminação). Cubos com tampa fechada e porta 

atenuam o risco. Água, materiais de fácil limpeza e desinfecção e ilumi-

nação adequada ajudarão a mantê-lo em condições higiénicas adequa-

das. Importante: a saída para a evacuação de resíduos não deverá ser a 

mesma que a entrada de matérias-primas: na cadeia de trabalho, o prin-

cípio e o final nunca se devem cruzar.

• ÁREA DE VESTUÁRIOS E SERVIÇOS HIGIÉNICOS

Apesar de ser independente, não se comunicará directamente com as ou-

toalhetes descartáveis no seu recipiente, em vez de secadores de ar quente 

que provocam, para além de possíveis correntes portadoras de pó e sujida-

de, um aumento de temperatura). em alguns casos de risco elevado pelo ti-

po de actividade ou volume de trabalho, é necessário que a limpeza dos 

equipamentos e utensílios de trabalho se realize também em separado. 

tras zonas de trabalho. Deverá equipar-se com lavamãos de água quente 

e fria, saboneteira e toalhetes descartáveis ou secador de ar quente. 

Também deverá possuir armários para guardar convenientemente a rou-

pa, o que ajudará a mantê-la arrumada e limpa. 

Materiais

Na selecção do equipamento de uma cozinha é fundamental ter em conta a 

higiene dos materiais que entram em contacto directo com os alimentos. 

Para facilitar este trabalho, existem no mercado materiais que incorporam 

uma protecção antibacteriana.

Uma das medidas básicas de prevenção fundamentais para garantir a hi-

giene nas nossas cozinhas é a escolha adequada dos materiais utilizados 

nas instalações de trabalho, tais como revestimentos, bancadas, pavimen-

tos ou mobiliário.

A adequação de cada material pode medir-se a partir de diversos facto-

res. em primeiro lugar, deve avaliar-se a facilidade de limpeza e desin-

fecção, e considerar a sua resistência diante de elementos que podem 

provocar a sua deteriorização, tais como produtos químicos, lascas de 

tinta e arranhões, oxidação e corrosão, ou a exposição à luz solar e às 

distintas temperaturas de trabalho.

É também de salientar serem impermeáveis, nem porosos nem absorven-

tes, sendo preferíveis os materiais lisos –nem ásperos nem com relevos– e 

de cor clara.

Outro factor a considerar é que a sua estrutura seja de fácil reparação ou 

substituição, mantendo a continuidade das superfícies: 

evitar as juntas, onde se pode acumular sujidade e microorganismos. 

Materiais como o quartzo, o aço inoxidável, os revestimentos cerâmicos vitrifi-

cados ou alguns plásticos e resinas cumprem perfeitamente estes requisitos.
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A aplicação da tecnologia: superfícies antibacterianas

Ao falar de higiene dos materiais e das superfícies também convém desta-

car o notável progresso sentido nestes últimos anos nesta área, graças à 

implementação de diversos avanços tecnológicos que reduzem significati-

vamente o risco de ocorrência e desenvolvimento de microorganismos. 

Junto ao aparecimento de produtos de limpeza específicos para cada zona 

de trabalho, entre as inovações mais destacadas neste aspecto figuram as 

superfícies de quartzo Silestone,® destinadas principalmente a cozinhas e 

casas de banho, incorporando tecnologia antibacteriana. esta inovação, 

desenvolvida pela empresa Cosentino em Almeria, foi seleccionada pela 

prestigiosa revista “Time” como uma das sete “inovações tecnológicas que 

marcaram o quotidiano das pessoas no século XXI”, o que reconhece a im-

portância do produto.

Junto ao reconhecimento internacional da bancada Silestone® anti-bacte-

riana, a Cosentino conseguiu que esta superfície se tenha convertido num 

produto de referência no mercado, tanto entre os profissionais da restau-

ração como entre o resto da população. A preocupação da empresa pela 

higiene na cozinha comprova-se também na criação do Instituto Silestone 

para a Higiene na Cozinha,® uma plataforma de intercâmbio de opiniões, 

dedicada ao estudo e divulgação da higiene na cozinha.

Um produto exclusivo

A integração da tecnologia anti-bacteriana nas superfícies de quartzo 

Silestone® responde ao desejo da Cosentino de aperfeiçoar uma superfície 

que vem substituir os tradicionais revestimentos cerâmicos, tanto em cozi-

nhas como em casas de banho, pisos, paredes, balcões de lojas e bares, 

escadas, mesas e banheiras. este aditivo anti-bacteriano, desenvolvido pe-

la empresa americana Microban, está integrado na estrutura de quartzo 

O aditivo anti-bacteriano 
está integrado na estrutura 
de quartzo da superfície 
Silestone® e impede que 
os micróbios se possam 
multiplicar e propagar 
quando em contacto com a 
superfície

Aos materiais que estão em contacto directo com os alimentos deve-se 

exigir que não transmitam susbtâncias que possam ser perigosas ou mo-

difiquem o seu cheiro, sabor ou cor.

Protecção Antibacteriana

Para facilitar a escolha dos materiais utilizados nas nossas instalações, 

existem no mercado produtos que para além de cumprirem estes requisi-

tos incorporam uma protecção antibacteriana, que garante um elevado 

grau de higiene e segurança. No âmbito de superfícies de cozinha, tanto a 

nível profissional como doméstico, a Cosentino é pioneira na incorporação 

desta tecnologia nas suas bancadas de quartzo Silestone.®

Todos nós sabemos que os microorganismos representam um dos princi-

pais perigos na higiene correcta da cozinha. Nos últimos anos tem se 

avançado de forma notável no estudo da microbiologia, o que tem permiti-

do conhecer as condições de aparição e reprodução destes seres contami-

nantes. Sem necessidade de alargar demasiado esta questão, convém fa-

zer uma distinção básica entre dois tipos de contaminação microbiana: a 

que tem a sua origem na matéria-prima e a que é consequência da incor-

poração de microorganismos durante o processo de manipulação do ali-

mento, a partir do seu contacto com outros alimentos ou com as áreas e 

instrumentos de trabalho. Neste último caso, o melhor remédio para evitar 

o seu desenvolvimento é a prevenção, mediante a aplicação de uma série 

de boas práticas relacionadas com a nossa própria higiene e a limpeza dos 

materiais, tanto dos instrumentos como das superfícies. Neste sentido, 

cabe recordar a ordem básica de trabalho: limpeza de materiais e, conti-

nuamente, a sua desinfecção. esta ordem tem um raciocínio simples: os 

germes podem “proteger-se” com a graxa ou o pó, pelo que convém elimi-

nar estes elementos antes da aplicação dos desinfectantes.
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Aos materiais que entram 
em contacto directo com 
os alimentos deve-se-lhes 
exigir que não transmitam 
susbtâncias que possam ser 
perigosas ou alterem o seu 
cheiro, sabor ou cor.

da bancada Silestone® e evita que os micróbios se possam multiplicar e 

propagar ao entrar em contacto com a superfície.

Por exemplo, reduz o risco de desenvolvimento das bactérias causadoras 

de infecções por listeria ou salmonelas. esta protecção especial é também 

eficaz na manutenção da bancada, uma vez que evita o aparecimento de 

manchas de ferrugem e odores.

O principal contributo da Cosentino à higiene na cozinha é a aplicação da 

protecção anti-bacteriana a amplas superfícies de trabalho. Até à data, es-

ta tecnologia destinava-se unicamente a instrumentos de cozinha e produ-

tos de higiene, como pasta de dentes, champôs e gel, produtos cosméticos, 

sabonetes líquidos, facas, recipientes de comida, tábuas para cortar ali-

mentos ou aparelhos umidificadores. Actualmente, a eficácia de uma su-

perficie de quartzo reforçada com esta protecção permite a sua instalação 

noutros espaços onde também se requer uma higiene máxima, tais como 

piscinas, saunas ou hospitais.

Dureza, resistência e fácil manutenção

A protecção antibacteriana acrescenta-se ao resto das vantagens das su-

perfícies Silestone,® formada em 94% por quartzo natural. Graças às carac-

terísticas singulares deste mineral, a bancada apresenta uma elevada du-

reza e resistência ao arranhado, e uma grande coerência de cor, o que 

permite oferecer uma extensa gama de cores e de texturas. A composição 

da superfície, de baixa porosidade e particularmente resistente às man-

chas, facilita a sua manutenção e apresenta uma elevada resistência aos 

ácidos, pelo que também é uma superfície adequada para laboratórios. 

Com o objectivo de garantir uma melhor manutenção da bancada, a 

Cosentino possuí um kit exclusivo de produtos de limpeza, especialmente 

indicados para as bancadas Silestone.®

Sem dúvida, a possibilidade de contar com um produto antibacteriano é 

uma grande ajuda para prevenir o aparecimento de bactérias. Diversos es-

tudos corroboram a eficácia desta tecnologia: em superfícies sem esta 

protecção, as bactérias multiplicam-se rapidamente, enquanto na banca-

da Silestone® se observa um notório decréscimo do número de microorga-

nismos tanto a cima como à volta do produto. Contudo, para que esta pro-

tecção seja realmente eficaz, é necessário manter as normas básicas de 

higiene e manutenção, e agir com extrema precaução antes do uso de pro-

dutos como desengordurantes, em especial os que contêm soda cáustica 

na sua composição. Neste mesmo sentido, convém recordar a necessidade 

de armazenar adequadamente os produtos de limpeza, impedindo o seu 

contacto com os alimentos, ou a mesma protecção das matérias-primas 

ou dos pratos preparados. 

As bancadas de quartzo 
Silestone,® destinadas 
principalmente à cozinha, 
tanto em instalações 
profissionais como em 
casa, foram destacadas 
pela revista Time como 
uma das sete “inovações 
tecnológicas que marcaram 
a actividade diária das 
pessoas no século XXI”
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• cumprir as normas vigentes relativas à higiene 
Alimentar: é imprescindível conhecer e cumprir a 
legislação para poder desenvolver a nossa 
actividade. estas regulamentações serão mais ou 
menos estritas e exigentes em função do tipo de 
actividade que desenvolvemos, e portanto do grau 
de risco sanitário. Não se trata simplesmente de 
conseguir permissões ou passar uma inspecção: 
cada lei e cada norma têm sido pensadas e 
desenvolvidas com o objectivo de garantir em cada 
caso a saúde do alimento e proteger o consumidor. 
em nenhum momento devemos ver a equipa de 
inspecção sanitária como “a parte contrária, mas 
sim como uma valiosa fonte de informação e um 
colaborador numa causa comum: proporcionar 
alimentos mais seguros e saudáveis aos clientes”.

• Informamos e formamos continuamente: 
conhecendo a teoria sobre as possíveis fontes de 
contaminação e as necessidades dos 
microorganismos para podermos viver, vigiando e 
controlando o alimento desde a sua origem até ao 
seu consumo (a cadeia epidemiológica), trabalhar 
na prática com mais segurança e evitar em boa 
medida a infecção tóxica. Não devemos deixar um 
tema tão importante ao acaso, porque devemos e 
podemos controlá-lo.
Neste sentido dispomos de uma ferramenta muito 
útil que nos permite realizar esta vigilância de uma 
maneira sistemática e eficaz: a Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controlo (HACCP). Trata-se de um 
sistema de autocontrolo baseado na prevenção em 

que se analisa, avalia e vigia todos e cada 
um dos factores que influenciam a 
segurança do alimento, com o objectivo de 
garantir um elevado nível de protecção na 
altura de o consumir. 
Para tudo isso é fundamental conhecer a 
fundo o estabelecimento e a actividade, 
assim como os diferentes factores que nela 

intervêm para poder tomar as medidas oportunas 
em cada caso. n

segurança alImentar
Que podemos fazer nesta 
matéria?

• Aplicar no estabelecimento Boas Práticas de Higiene, assim como
programas tanto de Limpeza e Desinfecção (L+D), como de 
Desinfestação e Desratização (DDD), que se desenvolvem nos 
capítulos seguintes.

Trata-se de um novo conceito de gestão em segurança alimentar desenvolvido mediante a implantação de Sistemas Passivos de Segurança 
Alimentar (SPSA), definidos como todos aqueles materiais e equipamentos de última geração que instalados na cozinha melhoram o seu nível 
de segurança e higiene sem que se modifiquem substancialmente os hábitos do utilizador. este conceito que representa uma novidade no cam-
po da alimentação, é ampliamente estudado, desenvolvido e utilizado noutros sectores como o do automobilismo, no qual a segurança é uma 
prioridade absoluta. equipar carros com sistemas de protecção extra como cintos de segurança ou airbags supõe uma troca absolutamente 
radical no que diz respeito à segurança rodoviária. Ao dotar as cozinhas com Sistemas Passivos de Segurança Alimentar (SPSA) conta-se com 
um extra de segurança,principalmente microbiológica, a partir do qual o utilizador, agente activo do processo, melhorará os seus resultados 
sem alterar os seus hábitos de manipulação e por isso o consumidor estará mais protegido. Assim, os SPSA em nenhum caso substituirão prá-
ticas correctas de manipulação pelo que a contínua informação e formação do utilizador será sempre necessária, um sistema de trabalho base-
ado no HACCP (Análises de Perigos e Pontos de Controlo Críticos) na cozinha profissional, mas que representarão uma protecção adicional 
frente a possíveis perigos alimentares.
Podemos incluir dentro de Sistemas Passivos de Segurança Alimentar (SPSA) em cozinhas os seguintes sistemas baseados em diferentes es-
tratégias cujo objectivo comum é incrementar o nível de segurança no seu uso:

Outros pontos a ter em conta

• OS TeCTOS TÊM De SeR LISOS nada de 
tubos, cabos ou vigas à vista que acumu-
lem sujidade. O melhor revestimento de 
um tecto será uma pintura plástica lavável 
e lisa.

• OS PONTOS De UNIÃO eNTRe SOLOS, 
PAReDeS e TeCTOS devem ser arrendon-
dados, evitando cantos onde se acumulem 
pó e sujidade

• hÁ Que eVItar a todo o momento 
CANTOS INACeSSíVeIS que dificultem a 
limpeza e sejam focos de acumulação de 
sujidade ou desenvolvimento de pragas. 
As instalações e equipamentos não-fixos 
deverão mover-se ou ser facilmente des-
montáveis. 

• a IlumInaçÃo, natural ou artificial, se-
rá suficiente para desenvolver as diferen-
tes actividades não só na área da cozinha, 
mas também em zonas de armazenamen-
to como armários ou arrecadações, caixo-
tes de lixo, etc. Os pontos de luz artificial 
devem estar protegidos para evitar que, 
em caso de quebra, caiam sobre os ali-
mentos ou equipamentos de trabalho. 

• a VentIlaçÃo, natural ou forçada 
(exaustores de fumo) deve ser suficiente, 
de modo a evitar a acumulação de fumos 
e que a temperatura dispare perigosa-
mente.

• AS JANeLAS das zonas de circulação de 
alimentos devem ser protegidas por redes 
de malha cujo tamanho da rede impeça a 
entrada de insectos e naturalmente outro 
animal de maior tamanho. É desejável que 
essas redes se possam remover para lim-
peza.

• AS PORTAS De VAIVÉM são muito práti-
cas para separação das diferentes áreas, 
podem abrir-se sem o uso das mãos e 
tendem a ficar sempre fechadas.

• CUIDADO COM OS DISSIPADOReS: tanto 
a sua estrutura como o seu sistema de 
drenagem, além de facilitar a limpeza e 
desinfecção, deverão evitar tanto o exces-
so como a estagnação de líquidos e em 
nenhum momento ser uma possível via de 
acesso de pragas. 

• Receptores higiénicos de resíduos com 
tecnologia de infravermelhos, que ao colocar 
a mão ou um objecto no receptor, este se 
abrirá de forma automática, para logo fechar-
se uma vez que o objecto tenha sido 
depositado no seu interior

• Ferramentas e utensílios de 
cozinha com tratamento anti-
bacteriano que reduzem o perigo 
de contaminação

SPSA: Sistemas Passivos de Segurança Alimentar nas cozinhas

• Frigoríficos e 
pequenos 
electrodomésticos com 
protecção anti-
bacteriana. Evitam o 
desenvolvimento de 
micróbios num lugar 
tão delicado como é o 
interior das câmaras 
frigoríficas assim como 
em pequenos 
electrodomésticos

• Materiais e revestimentos com tratamentos 
bacteriostáticos. Protegem de maneira segura da 
proliferação bacteriana entre cada limpeza

• Dispensadores automáticos de água e sabão com 
sensores. Não só se poupa água como também se evita 
a transmissão de bactérias, acumuladas na torneira de 
forma inevitável, às mãos. Este sistema também se 
pode aplicar ao dispensador de sabão líquido

• Secadores por 
microcorrentes de ar 
de alta velocidade, 
muito mais 
higiénicos que o 
tradicional pano, o 
papel de cozinha e 
inclusive os 
secadores de ar 
quente

BOAS PRÁTICAS
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Quanto à qualidade nutricional, servirá para planificar a oferta de pratos 

de uma maneira equilibrada e ordenada, mas não para avaliar as maté-

rias-primas. Por último, temos a qualidade higiénico-sanitária, a que ava-

lia o nível de segurança alimentar. Seria maravilhoso vê-la a olho nu, mas 

isso é impossível: apenas análises específícas nos darão estes dados va-

liosos, o que fará com que a matéria-prima provavelmente já esteja no es-

tômago dum cliente. Demasiado tarde!

O que confunde é que um alimento pode ser muito fresco e, contudo, estar 

contaminado tanto a nível microbiológico ou químico. Além disso, é impor-

tante saber que os microorganismos origem de toxi-infecções normalmen-

te não são alternantes do alimento, ou seja, o cheiro, cor ou sabor do ali-

mento pode parecer normal, e, contudo, estar contaminado. Também é 

confuso utilizar o conceito de alimento natural, já que em algumas situa-

ções “natural” pode ser sinónimo de descontrolado. 

Apesar de irmos avaliar a qualidade de diferentes tipos de alimentos e co-

nhecer o seu risco sanitário, a regra de ouro na hora de obter a matéria-

prima é a selecção de fornecedores ou pontos de compra de confiança que 

nos garantam a segurança e a qualidade dos alimentos que adquirimos. 

Tipos de alimentos

O risco sanitário, e portanto o seu nível de segurança, dependerá basica-

mente do tipo de alimento de que se trata e se foi submetido ou não a tra-

tamentos especiais na sua produção. Para além disso, serão determinan-

tes as condições que sofreu até chegar ao estabelecimento em termos da 

sua manipulação, tempo prévio de armazenamento, temperatura, modo de 

transporte, etc. Também é importante avaliar o destino que é atribuído a 

cada produto respeitante à sua posterior manipulação e processo: não é o 

mesmo que o alimento se vai a submeter a um cozinhado ou consumir cru.

A regra de  ouro na hora de 
obter a matéria-prima é a 
selecção de fornecedores 
ou pontos de compra de 
confiança, que nos 
garantam a segurança e a 
qualidade dos alimentos 
que estamos a adquirir

2.2 
A matéria-prima

Para desenvolver a nossa actividade necessitamos partir de 
uma série de alimentos que têm de ser seleccionados previa-
mente. Da matéria-prima, e no caso da restauração, da gran-
de variedade de ingredientes que se utilizam nas preparações 
depende, em grande medida, o resultado final.

É altura de pôr em prática os conceitos teóricos que comentámos no início 

deste guia sobre a qualidade dos alimentos: “o grau de qualidade de um 

alimento será o verdadeiro reflexo, para além do tipo e variedade do mes-

mo, da sua origem, do seu processo de produção, das condições de con-

servação, do transporte e, naturalmente, da preparação final para o con-

sumo. Tudo isto depedenderá da sua frescura, o seu aspecto, cheiro, sabor, 

teor de nutrientes e o seu grau de disponibilidade, assim como a sua carga 

de potenciais contaminantes”.

A segurança das matérias primas é um elemento fundamental e uma con-

dição indispensável como ponto de partida das nossas preparações.

Que parâmetros temos 

de usar na selecção de matérias-primas?

Podemo-nos guiar pelo que percebemos através dos sentidos: cor, cheiro, 

sabor, textura... isto é, pela sua qualidade organoléptica. Mas na maioria 

dos casos temos oportunidade de degustar os alimentos até adquiridos, e 

se não realizarmos a compra directamente e nos chegar através de forne-

cedores, nem sequer os vemos até chegar ao estabelecimento, por ser o 

único recurso que existe, se estes alimentos não nos satisfazem, é rejeitá-

los. Apriori, e como única referência, este parâmetro de selecção de maté-

rias-primas não é muito prático.
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Um facto que pode 
confundir é que um 
alimento pode ser muito 
fresco e contudo estar 
contaminado a nível 
microbiológico ou químico. 
Para além disso, os 
microorganismos origem de 
toxi-infecções geralmente 
não alteram o alimento. 
Pode-nos parecer normal e 
no entanto estar 
contaminado.

Os produtos frescos não foram submitidos a nenhum tipo de tratamento 

após a fabricação. Podem ser rapidamente pereciveis, como os pescados, 

ou ter uma vida mais longa. Devido a serem susceptíveis de conter cargas 

microbianas, devem ser manejados com prudência, tanto na recepção co-

mo no armazenamento, manipulação e rápido consumo, com o objectivo de 

evitar possíveis contaminações. 

Outros produtos são submetidos a algum tipo de tratamento para prolon-

gar a sua vida útil: podem ser simplesmente processos de conservação 

como salgados ou fumados, refrigeração ou congelação, tratamentos de 

higienização como a pasteurização ou esterilização... até os alimentos de 

higienização e/ou conservação que asseguram qualidade poupando custos 

e tempo.

Aqui temos uma importante distinção: os tratamentos higienizantes con-

servam o alimento na base de reduzir a carga microbiana mediante a apli-

cação de processos especiais (por exemplo térmico com a pasteurização). 

Contudo outros métodos de conservação simplesmente modificam as con-

dições do alimento para deter ou pelo menos atrasar a sua reprodução ou 

desenvolvimento: é o caso da conservação mediante frio ou por sal. 

Além disso, um sistema correcto de embalagem (contentor) será vital para 

proteger o produto, criando as condições necessárias para garantir a se-

gurança do alimento e evitar possíveis contaminações (tanto microbiológi-

cas como químicas) ou permitir desenvolvimentos microbianos não deseja-

dos.  Os processos modernos de produção de al imentos combinam 

diferentes tratamentos da matéria-prima com eficazes sistemas de emba-

lagem (novos materiais, atmosferas modificadas, etc).

Paramêtros de qualidade

Para avaliar o estado dos produtos que estamos a adquirir, deveremos 

exercer a função de detectives analisando os diferentes indícios que nos 

darão uma ideia da sua situação, tudo isto sendo escolhido um fornecedor 

ou ponto de compra de confiança. Vejamos os paramêtros gerais de quali-

dade para os principais tipos de alimentos e o seu risco sanitário:

• FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS
Quanto mais frescas, melhor; suaves, e 
sem golpes nem nódoas negras, partes 
brancas ou mofosas. A melhor relação 
qualidade-preço encontraremos na 
temporada. Cuidado com os possíveis 
restos de tratamentos pesticidas e com a 
presença de terra nas batatas, alhos 
franceses, etc.., que podem contaminar 
outros alimentos ou as instalações. 
Ambos se eliminam com uma lavagem 
meticulosa. Se as verduras vão consumir-
se cruas, como é o caso das saladas, 
adicionar água e embeber algumas gotas 
de lixívia apta para a desinfecção de águas 
e alimentos, para em seguida realizar 
posteriormente uma enxaguadela com 
água potável. 

• LEGUMES E CEREAIS
São produtos secos que se conservam 
bem, no entanto deve-se ter em atenção 
os indícios de humidade. Os legumes 
deverão apresentar grãos do mesmo 
tamanho, inteiros e sem buracos, e de cor 
similar. Há que controlar um possível 
desenvolvimento de insectos no seu 
interior (como o caruncho do feijão), 
assim como a integridade da 
embalagem.

• CARNES, AVES E CAÇA
Trata-se de alimentos muito perecíveis 
que precisam de refrigeração. O seu 
aspecto dependerá da espécie 
proveniente, mas em geral deverão evitar-
se as cores escuras, o cheiro intenso e a 
presença de matadouros aprovados que 
garantam a sua higiene. Há que ter 
especial cuidado com a carne de aves, as 
carnes picadas e as vísceras consideradas 
de alto risco sanitário, assim como as 
peças de caça que em qualquer caso 
deverão submeter-se ao controlo 
veterinário. 

• PESCADOS E MARISCOS
Altamente perecíveis, necessitam 
refrigerar-se e consumir-se o mais rápido 
possível. Um peixe fresco caracteriza-se 
por escamas fortemente presas ao corpo, 
olhos brilhantes e guelras vermelhas. 
O seu cheiro lembrará o das algas 
marinhas. Os mariscos são alimentos de 
alto risco sanitário e deverão provir 
sempre de zonas controladas 
sanitariamente. Os moluscos bivalves 
como as ameijoas, ostras, mexilhões 
deverão adquirir-se sempre vivos e 
comercializar-se num período prévio de 
purificação. 

Os tratamentos 
higienizantes conservam o 
alimento com o sentido de 
reduzir a carga microbiana 
mediante a aplicação de 
processos especiais (por 
exemplo térmicos, como a 
pasteurização)
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Rotulagem
É sem dúvida o cartão de 
apresentação do alimento, 
no qual se reune a 
informação importante, 

para além de ser uma arma 
valiosa na altura de avaliar a 

sua qualidade. em geral deverá 
conter:

• o nome do produto e a sua designação de 
qualidade se estiver tipificada. Deve assinalar o 
seu estado físico ou tratamento sem este dar 
lugar a confusões (por exemplo leite em pó). 
Também se devem registar situações especiais, 
como serem tratados com radiações ionizantes.

• lista de ingredientes por ordem decrescente 
segundo o seu peso.

• data de duração mínima, até à qual o produto 
mantém as suas propriedades específicas em 
condições de conservação apropriadas, ou data de 
validade no seu caso. 

• condições especiais de conservação, assim como 
o modo de emprego.

• Identificação da empresa responsável pelo 
produto.

• código de identificação do lote, ou seja, do 
conjunto de unidades de venda de um produto 
alimentar produzido, fabricado ou embalado em 
circunstâncias praticamente idênticas. este 
valioso dado permitirá localizar e retirar do 
mercado todas as unidades em caso de se 
detectar um problema em alguma delas.

• lugar de origem ou proveniência. 
• nos alimentos não embalados deverá figurar, para 

além da denominação do alimento, a sua 
categoria, variedade e origem segundo a Norma 
de Qualidade correspondente. No caso das carnes, 
se expressará a classe ou tipo de canal de 
proveniência comercial da peça.  n

É importante ter em conta também a 
sazonalidade do marisco. 

• OVOS E OVOPRODUTOS
Os ovos consideram-se alimentos de alto 
risco quando não sofreram um tratamento 
de higiene, pelo que está proibida a sua 
utilização em cru, por exemplo para 
molhos como a maionese. A sua casca 
deverá estar limpa (sem restos de fezes), 
intacta e sem frisuras. Uma vez aberto, a 
clara será densa, transparente e limpa, e 
a gema bem lisa e em posição central.
A cor da casca não afecta a sua qualidade. 
Os ovoprodutos (clara, gema ou ovo inteiro 
líquido, congelado ou em pó) são 
derivados que substituem o ovo com a 
característica de terem sido submetidos a 
tratamentos de higiene, normalmente 
térmicos, principalmente para eliminar o 
risco de contaminação por salmonela. 
Ainda assim devem manusear-se com 
muita precaução, já que constituem um 
verdadeiro caldo de cultivo para todo o 
tipo de microorganismos. 

• LEITE E LÁCTEOS
O leite cru é um alimento de alto risco 
sanitário que pode chegar a transmitir 
diferentes doenças. entretanto, hoje em 
dia submete-se a diferentes tratamentos 
térmicos (pasteurização, esterilização, 
tratamentos UHT) obtendo-se um 
consumo de leite seguro ou uma base 
para a elaboração de diferentes derivados 
lácteos. No que diz respeito à sua 
embalagem, é preferível eleger um opaco 

à luz e ter em conta que, uma vez aberto, 
o leite tem que se manter refrigerado. 
Outras opções são os leites de larga 
duração como os desidratados ou 
condensados. em relação aos lácteos, são 
de elevado risco sanitário, e por isso 
devemos extremar as preocupações com 
a nata e os queijos frescos.

• CONSERVAS E SEMICONSERVAS
Podem conservar-se verduras, frutas, 
peixes e carnes, que  depois de 
submetidas a um tratamento de higiene 
se embalam num recipiente hermético. O 
seu risco sanitário é alto devido 
precisamente ao facto de neste tipo de 
embalagens  se desenvolverem 
microorganismos muito perigosos que 
não necessitam de oxigénio para viver (os 
causadores do botulismo). Devemos 
reparar se a embalagem não está inchada 
ou avolumada e que ao abri-la não se 
assobia com um “pffff”. Deve-se recusar 
também conservas com líquido turbo ou 
cuja embalagem esteja oxidada, 
especialmente por dentro, ou com golpes 
ou deteriorada. e uma última nota: as 
semiconservas como as das enchovas 
necessitam de refrigeração. Devemos 
fugir sempre das conservas e doces 
caseiros porque os seus processos 
térmicos são demasiado ineficazes e 
muito perigosos.

• CONGELADOS E ULTRACONGELADOS
Devem-se evitar aqueles que mostrem 
evidências de que em algum momento se 

tenha rompido a cadeia de frio, ou seja, 
que se tenha produzido uma 
descongelação mesmo que tenha sido 
parcial, como por exemplo a presença de 
gelo no alimento. 

• PRODUTOS EMBALADOS EM VÁCUO
São muito cómodos já que podem 
distribuir-se por rações de alimentos. 
estão cobertos por um material plástico 
flexível e é conveniente comprovar que o 
vácuo realmente se mantém e não 
existem bolsas de ar. em alguns casos 
devem combinar-se com refrigeração, nas 
carnes por exemplo, resultado de alto 
risco sanitário.
em certas ocasiões a embalagem em 
vácuo responde à conservação de odor e 
sabor, como o caso do café.

• PRODUTOS EMBALADOS EM 
ATMOSFERAS CONTROLADAS E 
PRATOS COZINHADOS

São os alimentos de última geração, 
nos quais se oferece uma excelente 
variedade com uma boa relação 
qualidade-preço que para além disso 
poupa tempo. Caracterizam-se por um 
cuidadoso sistema de produção em que 
prima a higiene e o rigoroso controlo 
junto com eficazes sistemas de 
embalagem, combinados com 
refrigeração, e nos quais é importante 
respeitar rigorosamente tanto as 
instruções de armazenamento e utilização, 
como as datas de validade, devido ao seu 
curto tempo de vida.

Os fornecedores

Como já foi comentado anteriormente, até avaliarmos a qualidade e segurança 

dos alimentos que adquirimos como ponto de partida das nossas refeições, a 

segurança da qualidade dos fornecedores é um requisito de máxima importân-

cia. De nada serve que nos esforcemos em manter os standards de qualidade 

se estes provêm de um ponto de partida inexistente.

Não se trata simplesmente de confiar no fornecedor porque é “o de toda a vi-

da”, senão em poder quantificar o seu nível de segurança e controlo de riscos, 

e isto o obteremos exigindo-lhe garantias demonstráveis mediante programas 

de autocontrolo e HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Os dados de nosso interesse estarão reflectidos nas especificidades das 

matérias primas, ou seja, documentos onde se detalham todos e cada um 

dos factores que se consideram importantes para avaliar a sua qualidade e 

segurança, como descrição das instalações de produção, do alimento e 

sua utilidade; a sua lista de ingredientes; as suas características fisico-

químicas e microbiológicas, assim como os limites de tolerância, planos 

de amostra e análises, embalagem, condições de armazenamento e distri-

buição, e instruções de utilização e manipulação. Os certificados de análi-

ses realizados por laboratórios homologados, assim como a realização de 

auditorias serão também garantia de qualidade.

Transporte e Recepção

Se o transporte é realizado pelo fornecedor, deve garantir que as maté-

rias-primas cheguem ao seu destino em óptimas condições de utilização. 

De nada serve cuidar da segurança e qualidade da matéria-prima na sua 

origem se o transporte não for o adequado para a manter. Um alimento 

seguro pode deixar de o ser se o transporte não se realizar correctamente. 

Assim, cada alimento necessitará de condições de transporte que devem 
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2.3 
O armazenamento e conservação

Todos os alimentos têm uma vida útil mais ou menos limitada 
e acabam sempre por se detiorar. Para prolongá-la, é neces-
sário aplicar diferentes métodos que garantam as condições 
adequadas de consumo e não se considerem um risco para a 
saúde do consumidor.

entre estes métodos encontram-se tratamentos químicos como antioxi-

dantes, que retardam a sua detiorização, e também tratamentos físicos co-

mo a aplicação de temperaturas extremas (muito baixas –refrigeração e 

congelação–, ou muito elevadas), evitando a categoria de frio, ou seja, 

temperaturas moderadas nas quais o crescimento bacteriano é muito rá-

pido e o alimento se detiora rapidamente. 

No caso da pasteurização ou esterilização aplicam-se tratamentos térmi-

cos à base de temperaturas muito altas com o objectivo de destruir, no 

primeiro caso, os microorganismos produtores de doenças (patógenos), e 

todos os microorganismos em segundo. Outros métodos físicos consistem 

na redução da humidade: alimentos dessecados por métodos naturais, ou 

desidratados por métodos forçados ou liofilizados, nos quais a água se re-

tira por congelação.

Também a adição de sal ou açucar são métodos que alargam a vida do pro-

duto. O defumado é um método muito antigo de conservação no qual a ac-

ção das substâncias presentes no fumo, para além de secar o alimento, 

têm um efeito higienizante. O embalado a vácuo (onde se extrai o ar por 

completo) ou as atmosferas modificadas (onde se cria uma mescla de ga-

ses com efeito conservante), são métodos muito utilizados para este fim 

na indústria alimentar.

Quase todos estes tratamentos precisam de equipamento e tecnologia 

muito especializados, para além de um rigoroso controlo de produção, e 

O risco sanitário das 
conservas é elevado dado 
que nas suas embalagens 
se podem desenvolver 
microorganismos muito 
perigosos que não 
necessitam de oxigénio para 
viver (os responsáveis do 
botulismo)

observar-se minuciosamente. Os principais factores a ter em conta são 

sem dúvida o tempo decorrido desde que o alimento sai do seu centro de 

produção ou origem até à chegada ao destino (quanto mais breve, melhor) 

e, muito especialmente, a temperatura. este é um factor que deverá con-

trolar-se rigorosamente: os alimentos que precisem manter-se a baixas 

temperaturas, como é o caso dos produtos frescos (carne, peixe) e por 

consequência os produtos congelados, devem sempre transportar-se em 

veículos especiais, que assegurem que não se rompa a cadeia de frio.

Outros pontos a ter em conta são a limpeza, e desinfecção se for necessária, 

dos recipientes e embalagens; dispor de espaço suficiente para transportá-los 

com folga evitando esmagamentos e golpes, e desde logo, qualquer tipo de 

contacto que possa gerar uma contaminação. Será de grande utilidade uma fo-

lha de registo de vigilância que comprove paramêtros de qualidade de cada ali-

mento à sua chegada ao estabelecimento, como o aspecto visual, a integridade 

da embalagem, as datas de validade, a temperatura de recepção, etc.

A recepção, e a limpeza das diferentes matérias-primas deve realizar-se, 

sempre que possível, num local ou espaço reservado para este efeito. Quando 

estas operações se realizem no mesmo espaço reservado que é dedicado à 

elaboração das comidas preparadas, se realizarão de maneira que se evite 

toda a possibilidade de contaminação cruzada com outros alimentos (tanto 

entre matérias-primas com produto elaborado como entre matérias-primas 

incompatíveis entre si), produzindo-se num momento distinto de elaboração 

e separadas por operações de limpeza e desinfecção das superfícies e uten-

sílios de trabalho. Uma vez realizado este passo deverá proceder-se com a 

maior brevidade possível, e mais no caso de alimentos que precisem de con-

dições especiais de conservação, ao armazenamento seleccionado do seu 

destino, evitando que os produtos “provisoriamente” sejam deixados em lu-

gares não apropriados para o fim.

# Refrigeração # Congelação 
# Pasteurização # 
Esterilização # Dessecação # 
Desidratação # Liofilização # 
Salgados # Picles # Fumado # 
Embalagem a vácuo # 
Atmosferas modificadas # 
Antioxidantes químicos 
autorizados # Conservantes 
químicos autorizados

[Conservação]
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Uma vez que os alimentos 
estejam no estabelecimento, 
os pontos fundamentais são 
o controlo da temperatura e 
uma correcta rotação de 
stocks

na maioria dos casos são aplicados no local de origem do alimento.

Dependendo do tipo de tratamento que o alimento tenha sofrido, este será 

mais ou menos estável e necessitará de algumas condições de conserva-

ção que devemos ter sempre em conta.

Uma vez que os alimentos estejam no estabelecimento, é fundamental que 

o seu armazenamento e conservação até à sua utilização sejam os melho-

res, não só para evitar riscos alimentares, mas também para preservar as 

suas propriedades nutricionais e sensoriais. Os pontos fundamentais são o 

controlo da temperatura, que será a adequada em cada caso, e uma cor-

recta rotação de stocks. Neste sentido, e na altura de seleccionar as con-

dições de conservação, é fundamental a informação contida na etiqueta do 

produto, tanto para seleccionar a temperatura e condições de armazena-

mento como as datas de consumo recomendável ou validade.

em alguns casos, para além de armazéns para matérias-primas, serão 

necessários, dependendo da natureza das actividades do estabelecimento, 

recintos e dispositivos específicos para a conservação tanto dos produtos 

intermédios como dos elaborados até à sua distribuição e consumo, de tal 

maneira que se garanta a todo o momento a qualidade e higiene do ali-

mento.

A despensa 

A despensa deve cumprir os requisitos indispensáveis, como ter capacida-

de suficiente, dependendo do uso que se lhe vai dar, e que permita ter os 

produtos ordenados e “à vista”.

Para além disso, tem de ser um lugar fresco, seco e com uma ventilação 

adequada (a luz e a humidade são inimigos de qualquer alimento) e por 

conseguinte, pela sua disposição e materiais, ser de fácil limpeza e desin-

fecção.

Nela se armazenam aqueles alimentos que podem manter-se a tempera-

tura ambiente como legumes, cereais e derivados (farinha, pastas, bola-

chas...), para além do açucar, sal, café, cacau, especiarias, azeite, etc., ou 

que tenham sido submetidos a tratamentos de higiene que não requeiram 

frio para a sua conservação, como o leite esterilizado ou as conservas, to-

dos os alimentos estáveis a temperatura ambiente. 

A maioria das frutas e verduras podem conservar-se a temperatura am-

biente num ambiente seco, fresco e bem ventilado. Visto que se trata de 

alimentos de rápida deteriorização, é imprescindível realizar uma cuida-

dosa inspecção diária do seu estado.

Para realizar uma correcta rotação de stocks, convém colocar sempre à 

frente, para seu uso mais imediato, os produtos mais antigos, revendo pe-

riodicamente tanto o seu estado como das datas de validade. Também é 

importante fazer o registo de entradas e saídas.

Os alimentos, ainda que estejam embalados, não devem entrar nunca em 

contacto com o solo. Na despensa deve situar-se um armário que deverá 

possuir portas que protejam os alimentos do exterior.

Não se pode cair na tentação de guardar na despensa, junto dos alimentos, 

produtos de limpeza ou de outra natureza que possam contaminá-los: os lo-

cais de armazenamento dos alimentos só devem estar destinados a esse fim.

A importância da temperatura

As baixas temperaturas são uma das ferramentas mais potentes das que dis-

pomos para controlar o desenvolvimento dos possíveis microorganismos pre-

sentes nos alimentos. O frio também relativiza ou detém muitas das reac-

ções químicas que deteriorizam os alimentos, pelo que para além de 

preservar a sua qualidade sanitária conserva as suas qualidades nutricionais 

e sensoriais. Por tudo isto é um bom sistema de conservação dos alimentos.

Há que descongelar 
sempre os alimentos de 
uma maneira controlada, 
isto é, na câmara 
frigorífica, e nunca a 
temperatura ambiente
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Cuidado com a congelação!

• A congelação não destrói os microorganismos, apenas detém o seu cresci-

mento. Durante a descongelação, quando se alcançam temperaturas inter-

médias, o desenvolvimento renova-se e os microorganismos multiplicam-se.

• É essencial seleccionar os alimentos que queremos congelar muito fres-

cos e limpos. O processo de congelação deverá realizar-se no menor es-

paço de tempo possível, esfriando-os primeiro rápidamente se estão co-

zinhados. Para que a congelação se realize de maneira rápida e eficaz 

deveremos dispor de um congelador que nos assegure temperaturas 

reais inferiores a –30 ºC durante o processo.

• Um alimento descongelado, mesmo que seja parcialmente, nunca deverá 

voltar a congelar-se, e deverá consumir-se num menor tempo possível 

conservando-o refrigerado.

• Deve-se descongelar sempre os alimentos de uma maneira controlada, 

isto é, na câmara frigorífica, e nunca à temperatura ambiente. Devemos 

ter especial cuidado com os líquidos durante a descongelação, porque 

podem ser uma importante fonte de contaminação.

• A utilização de alimentos congelados directamente no cozinhado, inclusi-

ve peças pequenas, pode ser perigoso já que não assegura que o produto 

se cozinhe e higienize por completo.

• Para produtos congelados industriais tem que se respeitar sempre as indi-

cações do fabricante tanto em armazenamento como em descongelação e uso.

• em qualquer caso, deveremos extremar as precauções de higiene tanto 

com os produtos seleccionados para congelar como com os alimentos 

descongelados.

Deve-se ter em conta que o frio não é higienizante como o calor, ou seja, 

não destrói os microorganismos, apenas relativiza ou detem o seu cresci-

mento e desenvolvimento. Pelo contrário, as temperaturas temperadas 

(próximas da corporal) provocam o rápido desenvolvimento destes micro-

organismos nos alimentos, e portanto põem em sério perigo a sua segu-

rança ao consumi-los.

• A MAIORIA DOS ALIMeNTOS CRUS, como carnes, peixes e mariscos, leite, 

queijos frescos, fiambres... são especialmente susceptíveis de ser ataca-

dos por microorganismos que alteram o seu cheiro, sabor, etc.; são os 

chamados alimentos perecíveis. Para evitar o desenvolvimento destes 

microorganismos e mais algum, daqueles que sem alterar o alimento po-

dem produzir uma intoxicação ao consumi-lo, é necessário conservar os 

perecíveis a temperaturas baixas, bem em refrigeração ou congelação, 

com o objectivo de relativizar ou deter o seu crescimento.

• OS ALIMENTOS PREPARADOS que não vão consumir-se directamente tam-

bém são perecíveis, sempre que não sofram um processo posterior de 

conservação e embalagem, pelo que devem esfriar-se rápidamente (in-

troduzir alimentos quentes num recinto frio não só altera a temperatura 

aumentando-a de forma perigosa, como estraga o sistema) e conservar-

se bem em refrigeração ou congelar-se. 

• OS OVOS devem também conservar-se refrigerados: para além de melho-

rar significativamente a sua conversação alargando a sua vida útil, evita-

remos em grande medida o possível desenvolvimento de microorganis-

mos não desejáveis.

• AS SeMICONSeRVAS como as anchovas e algumas embalagens a vácuo 

(fiambres, salmão fumado...) também precisam de temperaturas baixas 

para a sua conservação. 

• OS PRODUTOS PASTeURIZADOS têm uma vida útil  muito curta e necessitam de 

No refrigerados e 
congelador
É imprescindível um sistema fiável de controlo da 
temperatura, um termómetro em lugar vísivel que 
proporcione a leitura da temperatura real do recinto, 
e em alguns casos, dependendo do risco sanitário 
que gera a nossa actividade, também será 
necessário um sistema de registo de temperaturas 
que reflicta as suas possíveis variações, assim como 
um sistema de controlo de humidade. O refrigerador 
oscilará, dependendo das diferentes zonas, entre 
1º - 4 ºC, e o congelador estará sempre abaixo de 
-18 ºC para manter os produtos congelados.

A distribuição dos alimentos dentro das câmaras 
também é importante, e deverá ser de tal maneira 
que se evite a contaminação entre os diferentes 
produtos mediante contacto directo ou por 
gotejamento. Para além disso, é preferível situar os 
alimentos com menor risco sanitário na parte 
superior, respeitando é claro as diferentes zonas de 
armazenamento de acordo com as temperaturas. 

É imprescindível retirar previamente as partes 
dos alimentos que podem ser um foco de 
contaminação: por exemplo, a possível terra 
presente nas raízes dos alhos, ou as partes não 
comestíveis do peixe ou frango.

Os alimentos armazenados devem proteger-se de 
possíveis contaminações mediante embalagens 
fechadas ou envolvidas em filme transparente ou 
papel de alumínio.

Não se deve introduzir alimentos quentes nem 
encher excessivamente a câmara frigorífica como o 
congelador, porque impedirá que o ar frio circule 

livremente e se reparta de maneira 
homogénea. 

Para além disso, é importante 
planificar a limpeza do interior do 
refrigerador e congelador 

periodicamente, descongelando este 
último sempre que seja necessário. Será 

preciso desenvolver um programa de manutenção 
dos sistemas e acessórios (juntas, borrachas, etc) 
que assegure o seu bom funcionamento.  n

É também importante evitar a acumulação 
de gelo, porque em todos estes casos o 
sistema será incapaz de manter as 
temperaturas de segurança.

A congelação não destrói 
os microorganismos, 
apenas detém o seu 
crescimento. Durante 
a descongelação, 
quando se alcançam 
temperaturas intermédias, 
o desenvolvimento reduz-
se e os microorganismos 
multiplicam-se 
perigosamente
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refrigeração. Pelo contrário, os alimentos esterilizados podem conservar-se à 

temperatura ambiente, mas uma vez aberta a embalagem devem refrigerar-se.
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As empresas alimentares 
devem garantir, 
mediante programas 
de formação contínua, 
que os manipuladores 
de alimentos possuam 
conhecimentos necessários 
para desenvolver práticas 
correctas de manipulação. 
Estes programas de 
formação deverão ensinar-
se por uma entidade 
autorizada

2.4 A manipulação: preparação 
e conservação dos alimentos

Como agente activo na cadeia alimentar, o profissional de 
hotelaria tem um papel determinante em relação à segurança 
e saúde dos alimentos, e por esta razão se inclui no grupo de 
manipuladores de maior risco.

Podemos definir manipuladores de alimentos como “todas as pessoas que, 

pela sua actividade laboral, têm contacto directo com os alimentos duran-

te a sua preparação, fabricação, transformação, elaboração, embalagem, 

armazenamento, transporte, distribuição, venda, fornecimento e serviço”.

Os requisitos básicos que se estabelecem para os manipuladores de ali-

mentos são:

1. Receber formação em higiene alimentar: as empresas do sector alimen-

tar devem garantir, mediante programas de formação continuada adequa-

dos à sua actividade, que os manipuladores de alimentos disponham dos 

conhecimentos necessários para desenvolver práticas correctas de mani-

pulação.

2. Cumprir as normas de higiene em relação a atitudes, hábitos e compor-

tamentos. As mãos são o veículo principal de transmissão, pelo que se 

devem lavar tão ao pormenor quanto necessário e num lugar especialmen-

te preparado para este fim: entre a manipulação de diferentes tipos de ali-

mentos ou alimentos crus e cozinhados; depois de manusear desperdícios 

ou lixo; depois de tocar em utensílios sujos ou alheios à actividade desen-

volvida, depois de um período de descanso; muito especialmente, depois de 

comer ou fumar, e depois de utilizar o WC ou assoar o nariz, e sempre antes 

de se apresentar no posto de trabalho.

• Não fumar, comer nem mascar pastilhas enquanto se manuseam alimen-

tos. Tão pouco espirrar ou tossir sobre eles: a saliva é um poderoso veícu-

lo de transmissão de microorganismos. 

• Não levar colocados anéis ou pulseiras durante o desenrolar da activida-

de evitar que possam entrar em contacto directo com os alimentos e con-

taminá-los. Uma ferida ou corte que possa estar em contacto directo ou 

indirectamente com os alimentos é um perigoso foco de contaminação,  

pelo que sempre deve ser desinfectado e protegido com um curativo im-

permeável apropriado. 

• evitar a presença não justificada de pessoas alheias à actividade da em-

presa nos locais onde esta se desenvolve, e em qualquer caso estas pes-

soas deverão a todo o momento respeitar as normas relativas à higiene.

• É muito importante: informar se se sofre de qualquer doença susceptível 

de contaminar ou ser transmitida através dos alimentos (feridas infecta-

das, infecções na pele, diarreia ou distúrbios intestinais...), com o objec-

tivo de avaliar o risco e estabelecer os padrões a seguir.

3. Conhecer e cumprir as instruções de trabalho estabelecidas pela em-

presa para garantir a segurança e saúde dos alimentos.

As empresas do sector podem estabelecer além de outras normas de tra-

balho, sempre e quando tenham como objectivo assegurar a qualidade dos 

seus produtos. 

4. Ser sempre assíduo, levar vestuário limpo e de uso exclusivo e utilizar 

toca e calçado adequado. Ter especial cuidado com a higiene das mãos, 

unhas, nariz, boca, cabelo e pele, já que estas zonas transmitem facilmen-

te microorganismos.

• O vestuário, que será preferencialmente de cor clara, deve estar perma-

nentemente limpo e trocar-se quantas vezes necessárias, inclusive duran-

te o mesmo dia de trabalho. Será de uso exclusivo para esta actividade, e é 

recomendável que possua bolsos.

• O calçado, para além de ser o adequado, deverá ter sola antiderrapante para 
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Tratamentos culinários frios e quentes

Antes do seu consumo, a maioria dos alimentos vai sofrer um processo de 

preparação que leva, no geral, um tratamento de higiene por calor (cozido, 

assado, frito, guisado...) que destruirá muitos dos microorganismos que 

possam estar presentes nos alimentos de forma natural. Se não é assim, 

como no caso das frutas e verduras, a higienização realizar-se-á mediante 

uma cuidadosa limpeza e desinfecção dos mesmos.

Segundo o seu tratamento culinário, os pratos podem classificar-se pelo 

seu risco sanitário: em geral consideram-se pratos de baixo risco aqueles 

que se elaboram em calor e se consomem quentes (guisados e cozidos, 

por exemplo); de risco médio aqueles que se elaboram com calor mas pos-

teriormente se manipualm e consomem a frio (natas, cremes de pastela-

ria...) e de alto risco os quais a sua preparação no inclui o calor (maionese, 

saladas, chantilly...).

evidentemente, na altura de avaliar o risco sanitário de uma preparação, 

devemos ter em conta também outros factores, como o tipo e qualidade 

dos ingredientes que utilizamos, a rapidez no seu consumo, etc.

Quando os alimentos não vão sofrer tratamento térmico, o risco sanitário é 

maior, pelo que para minimizá-lo têm de ser preparados e consumidos no 

menor tempo possível e extremando a higiene, tanto na sua manipulação 

como com o equipamento e ferramentas utilizados. Para além disso, deve-

mos ter em conta algumas indicações especiais:

• Antes de utilizar verduras e hortaliças cruas em pratos como saladas 

têm de se lavar cuidadosamente com água, com o objectivo de eliminar 

restos de terra ou parasitas; mergulham-se durante uns minutos em 

água com umas gotas de lexívia diluída apta para desinfecção de alimen-

tos, e lavar depois com água corrente.

• A elaboração de pratos com ovo cru que não vão sofrer tratamento térmi-

co está proibida em hotelaria devido ao seu alto risco sanitário, sendo 

necessário utilizar ovo ou ovoprodutos pasteurizados. Se, pelo contrário, 

a preparação do prato inclui um tratamento térmico, também deveremos 

ter em conta alguns pontos:

• Como o centro dos alimentos demora sempre mais tempo a alcançar a mes-

ma temperatura que a superfície, devem-se cozinhar a fundo para permitir 

alcançar, durante a sua preparação, temperaturas internas que garantam a 

sua higienização. evidentemente, isto consegue-se mais facilmente se as 

peças forem pequenas. É importante considerar o tipo de alimento para es-

tabelecer a temperatura e o tempo de cozedura suficientes para garantir 

que se alcancem as temperaturas adequadas no centro do produto.

• Não se tem que cozinhar nunca em etapas: com cozinhados parciais a 

única coisa que se consegue é que o alimento não se higienize por com-

pleto e esteja temperado durante maior período de tempo a temperaturas  

nas quais os microorganismos se multiplicam rápidamente.

• O uso do ovo para pratos cozinhados exige uma cuidadosa manipulação e 

um consumo imediato, assegurando que se alcançam temperaturas su-

periores a 75 ºC em todo o produto.

• Inclusive se as verduras vão ser submetidas ao calor, devem lavar-se 

previamente para eliminar possíveis restos de tratamentos químicos. 

• Apesar do calor ser higienizante, com os possíveis microorganismos pre-

sentes nos alimentos o seu uso inadequado pode elevar outros proble-

evitar possíveis escorregadelas e acidentes, e ser de fácil limpeza e desin-

fecção.

• em alguns casos, e devido ao alto risco sanitário gerado pela actividade, 

será necessário o uso de máscaras e/ou luvas higiénicas.

A elaboração de pratos 
com ovo cru que não vão 
sofrer tratamento térmico 
está proibida em hotelaria, 
devido ao seu alto risco 
sanitário

Se os pratos preparados 
não se vão consumir de 
imediato podem refrigerar-
se ou congelar-se. Devem 
ser primeiramente 
resfriados rapidamente 
(usando um abatedor de 
temperatura, unidade de 
refrigeração, etc) e, em 
seguida, colocar-se em 
recipientes fechados
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Como o centro dos 
alimentos sempre demora 
mais tempo a alcançar 
a mesma temperatura 
que a superfície, devem-
se de cozinhar a fundo 
para permitir alcançar 
temperaturas internas 
que assegurem a sua 
higienização

Manutenção e conservação de pratos elaborados

Uma vez preparados, os alimentos devem servir-se e consumir-se de ime-

diato; se não for assim, devem manter-se a temperatura regulada: no frio 

os alimentos frios, e no quente os pratos quentes, sempre tendo em conta 

que o tempo de espera até ao consumo deverá ser o menor possível. É es-

sencial evitar tanto as temperaturas temperadas como os tempos prolon-

gados, já que se favorece o crescimento bacteriano.

Para os pratos quentes, as temperaturas têm de ser maiores que 65 ºC. 

Para os pratos frios: a refrigeração tem de ser realizada a menos de 8 ºC.

Se os pratos preparados não se vão consumir de imediato podem refrige-

rar-se ou congelar-se. Antes devem resfriar-se rápidamente (mediante 

um abatedor de temperatura, célula de refrigeração ou outro sistema que 

assegure um declínio rápido da temperatura) e colocar-se depois em em-

balagens fechadas.

A refrigeração tem que realizar-se, no geral, num máximo de 48 horas a 

temperaturas menores a 4 ºC, com excepções: como é o caso dos pratos de 

risco como os cozinhados com ovo, que se consumirão de imediato e não 

se conservarão no frio, protegidos durante menos de 24 horas.

A congelação deverá realizar-se a temperaturas menores de -18 ºC, e o pe-

ríodo de conservação dependerá da natureza do alimento. 

Antes de se consumir, estes pratos elaborados têm de ser aquecidos de 

forma que se assegurem temperaturas de 75 ºC no centro do produto.

em alguns casos, desenvolvem-se sistemas e processos de conservação 

(pasteurização, embalagem, refrigeração e posterior regeneração) dos 

pratos que requeiram condições especiais tanto de instalações e equipa-

mentos como de procedimentos, formação da equipa e que serão submeti-

dos a rigorosos controlos sanitários.

Como último ponto, é importante o desenvolvimento de guias práticos cor-

rectos de higiene que recolham, para além das normas de higiene, os co-

nhecimentos básicos acerca das boas práticas de manipulação, assim co-

mo todas aquelas instruções de trabalho que se consideram oportunas 

com o objectivo de assegurar a qualidade e saúde do alimento. Toda a 

equipa deve colaborar, envolver-se e responsabilizar-se do seu estrito 

cumprimento.

mas: nos fritos, por exemplo, é importante trocar periodicamente o óleo 

e não o submeter a temperaturas excessivas, porque se gerariam com-

postos nocivos para a saúde.

A teoria da tinta vermelha
Na altura de manipular alimentos pode ser-nos útil pensar numa suposta tinta de cor vermelha que só nós podemos ver. 
Suponhamos, por exemplo, que os possíveis focos de contaminação (alimentos de risco como matéria-prima sem limpar, lixo ou 
inclusive a nossa boca, nariz ou cabelo...) têm tinta vernelha que mancha tudo o que toca. Nós tocamos, e se não lavarmos 
imediatamente as mãos mancharemos tudo o que tocamos a seguir, como superfícies, utensílios, panos ou outros alimentos que 
voltaremos a usar, espalhando ainda mais a tinta vermelha, e assim sucessivamente.
Ou se utilizarmos uma tábua e uma faca para cortar um alimento de risco (supostamente muito manchado de tinta vermelha) não os 
lavarmos e continuarmos a utilizar para manipular outros alimentos.
Se não solucionarmos, no final à nossa volta tudo poderá estar vermelho. Tudo contaminado! É nosso dever e responsabilidade evitá-
lo, porque na realidade não estamos a falar de manchar com tinta, mas sim de contaminar alimentos e de transmitir doenças. Outro 
exemplo: uma potente fonte de contaminação, o lixo, dentro de um balde sem tampa e numa sala separada do resto da cozinha, mas 
com a porta aberta... Uma inofensiva mosca pousa sobre os resíduos e não pode evitar sujar as suas patas de vermelho: tudo o que 
toque ao pousar-se depois se irá sujar. A mosca não deveria estar ali (é eficaz o nosso sistema de desinfecção? e a nossa protecção 
nas janelas exteriores?), mas no caso de estar, o balde devia ter tampa e a porta estar fechada. n
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Os produtos de limpeza 
devem estar autorizados 
para seu uso  no sector 
agroalimentar, e ter a sua 
ficha técnica (fornecida pelo 
fornecedor) com o registo 
sanitário e todos os dados 
sobre os mesmos

2.5 
O equipamento e as ferramentas

É um requisito indispensável que todo o equipamento, electro-
domésticos e ferramentas de trabalho destinados a entrar em 
contacto com os alimentos estejam fabricados com materiais 
fáceis de limpar e desinfectar, para além de resistentes à 
corrosão ou outro tipo de alteração que possa pôr em perigo a 
sua segurança.

Supostamente, os materiais potencialmente tóxicos ou que modifiquem as 

propriedades dos alimentos nunca se devem utilizar. Nem aqueles que pe-

las suas características dificultem a sua limpeza e possam ser fonte do 

desenvolvimento de microorganismos. este é o caso da madeira. A aparen-

temente inofensiva madeira é um material muito poroso difícil de limpar e 

desinfectar, pelo que é um bom suporte para o crescimento de bactérias. 

Basicamente, não se deve usar nunca utensílios fabricados com este ma-

terial, como tábuas de corte ou conchas: são objectos bonitos, mas perigo-

sos.

Para além disso, os materiais devem ser resistentes à limpeza e desinfec-

ção contínuas, sem se deteriorarem. Todas estas condições têm que pri-

mar também ao eleger a louça, bancada e cristais. 

Na hora de adquirir equipamentos e electrodomésticos, devemos classifi-

car detalhadamente as nossas necessidades reais. Assim, os equipamen-

tos de conservação a temperatura controlada disponderão de capacidade 

suficiente para armazenar as matérias-primas, produtos intermédios e 

terminados que se elaborem, manipulem, embalem, armazenem, etc. Tais 

equipamentos e instalações terão as características necessárias para as-

segurar as devidas garantias sanitárias, e para além disso estarão provi-

dos de sistemas de controlo de funcionamento, de registo de temperaturas 

num lugar facilmente visível. 

É imprescindível a sua adequada e regular limpeza e desinfecção, assim 

como a sua correcta manutenção, substituindo as peças desgastadas co-

mo borrachas, juntas ou outros acessórios. em qualquer caso, deverão 

retirar-se ao mínimo sinal de deteriorização do seu funcionamento. estas 

precauções são aplicáveis a todo o equipamento de trabalho.

Outro ponto a ter em conta é a mobilidade dos equipamentos, que deverão 

facilitar tanto a sua limpeza total pelos quatro cantos (para além da sua 

parte superior e inferior), como a zona onde se situam, evitando assim lu-

gares inacessíveis à limpeza e desinfecção, que se converteram em pontos 

negros de acumulação de sujidade e proliferação de micróbios. Os equipa-

mentos devem ter peças facilmente desmontáveis para a sua limpeza e 

desinfecção total. 

Tanto a louça, copos e talheres, assim como os utensílios de trabalho, de-

vem armazenar-se uma vez higienizados num lugar específico para eles e 

protegidos de qualquer possível fonte de contaminação.

A água

Os locais devem dispor de fornecimento de água potável suficiente para o 

desenvolvimento das suas actividades. A água pode provir da rede de abas-

tecimento público ou de outros tipos de fornecimentos, sempre e quando 

se cumpra a regulamentação técnico-sanitária vigente para o abasteci-

mento e controlo de qualidade das águas potáveis de consumo público e se 

conte com a premissão e o assessoramento das autoridades sanitárias. Se 

existir um depósito, para além de estar fabricado com materiais atóxicos e 

impermeáveis que não transmitam à água nenhum tipo de substância no-

civa para a saúde, odores ou sabores estranhos, deverá manter-se em óp-

timas condições de limpeza e desinfecção.

Para além da água como bebida de consumo e matéria-prima de prepara-

A aparentemente inofensiva 
madeira é um material 
muito poroso difícil de 
limpar e desinfectar, sendo 
um bom suporte para 
crescimento de bactérias. 
Não se devem usar 
utensílios fabricados com 
este material
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A água não potável utilizada 
para usos não relacionados 
com os alimentos, como 
a extinçao de incêndios, 
refrigeração, rega de 
jardins, etc, deve canalizar-
se mediante tubos 
independentes e facilmente 
identificáveis, sem que haja 
nenhuma conexão com a 
rede de distribuição de água 
potável

ções, teremos que contemplar os seus outros usos no estabelecimento, 

como por exemplo o gelo, que deverá sempre fabricar-se com água que 

cumpra também as especificações anteriores. É fundamental respeitar as 

normas de higiene enquanto a sua elaboração, manipulação e armazena-

mento, de tal maneira que se a proteja em todo o momento de qualquer 

tipo de contaminação.

O vapor utilizado em contacto directo com os alimentos tão pouco conterá 

alguma substância que represente um perigo para a saúde ou possa con-

taminar o produto. Por outro lado, temos que avaliar a importância da 

água que utlizamos para limpar tanto os alimentos, instalações, equipa-

mentos e utensílios como para a nossa higiene pessoal, porque poderia 

chegar a converter-se num veículo de contaminação.

Finalmente, a água não potável utilizada para usos não relacionados directa 

ou indirectamente com os alimentos, como a extinção de incêndios, refrige-

ração do local, rega de jardins, etc... deve canalizar-se mediante tubos to-

talmente independentes e facilmente identificáveis sem que haja alguma 

conexão com a rede de distribuição de água potável, de tal forma que não 

exista nem possa existir possibilidade alguma de contacto entre ambas. 

estes pontos devem estar claramente identificados como “água potável”.

Para conhecer e classificar a qualidade da água potável e com o objectivo de 

conhecer os possíveis riscos que o seu uso pode provocar, devemos fixar da-

dos realizando uma ficha técnica do abastecimento de água indicando: 

• O uso da água utilizada e análises de controlo realizados tanto pelas au-

toridades sanitárias como por controlos próprios em diferentes pontos 

de amostras.

• Os usos para os quais se emprega (bebida, limpeza de alimentos, instala-

ções, utilidades, higiene pessoal, etc).

• Possíveis tratamentos, como descalcificação, armazenamento em depósito, etc.

A limpeza 
não é 

sinónimo de 
desinfecção. 

Algo que 
está limpo 

não tem que 
estar também 

desinfectado, 
e portanto pode 
ser uma fonte de 

contaminação

• Se existir um depósito intermédio: método e periocidade de limpeza.

• Localização de pontos de água não potável, se existirem, indicando os 

seus usos.

• Plano de estabelecimento no qual se especifique a canalizaçao de água 

potável e não potável, depósitos, tratamentos, pontos habituais de mani-

pulação, assim como qualquer dado que seja de interesse.

A limpeza e desinfecção 

A ideia mais comum de limpar é “tirar a sujidade de uma coisa”, mas também 

“fazer que um lugar esteja livre do que lhe é prejudicial”. Desinfectar é “tirar a 

infecção ou a possibilidade de causá-la, destruíndo as bactérias nocivas ou evi-

tando o seu desenvolvimento”. em hotelaria ambas as acções devem unir-se, 

tendo em conta que limpeza nao é sinónimo de desinfecção, e que algo que es-

tá limpo não tem que estar também desinfectado, e por tanto pode representar 

uma fonte de contaminaçao. Ao limpar retiramos a sujidade e os restos de ali-

mentos que constituem um excelente local para o desenvolvimento de bacté-

rias (para além de diminuir sensivelmente o seu número), mas só uma poste-

rior desinfecção com os produtos adequados os reduzirá de maneira aceitável.

É uma crença bastante popular que toda a gente sabe limpar (e desinfectar), 

e que basicamente qualquer um pode fazê-lo. Mas estamos muito equi-

vocados: esta acção requere uma cuidadosa planificação, assim como 

a correcta escolha dos produtos utilizados e o seu adequado uso, 

com a consequente formação das pessoas responsáveis nesta ma-

téria, elaborando-se um programa de limpeza e desinfecção ade-

quado e eficaz. este programa deverá indicar pontos básicos como:

• Quem realiza a limpeza (empresa contratada ou pessoal próprio).

• Protocolo detalhado de limpeza e desinfecção, incluindo para cada 

equipamento e superfície: nome do produto utilizado e método de aplicação.

Re
ga

 de
 jardins

Re
fr

ige
raç

ão e ar condicionado

Extintor de incêndios
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• Frequência da limpeza

• Pessoa encarregue

• Lugar de armazenamento dos produtos de limpeza e desinfecção, que 

devem ser guardados devidamente identificados e etiquetados na sua em-

balagem original e num lugar isolado dos alimentos para evitar possíveis 

contaminações e erros de troca de embalagens. Método de comprovação 

da eficácia da limpeza e desinfecção, que se materializará numa regra de 

controlo em que se terá em conta, para além da observação visual, outros 

controlos técnicos como microbiológicos ou físico-químicos.

O que limpar

Todas as instalações, superfícies, equipamentos (peças inclusive) e utensí-

los que entrem em contacto com os alimentos devem ser limpos e desinfec-

tados. Um dos requisitos básicos tanto das instalações como do equipamen-

to e utensílios, como foi mencionado, são de fácil limpeza e desinfecção. A 

dificuldade na limpeza, além de travar o trabalho, supõe a acumulação pro-

gressiva de sujidade, criando-se perigosos focos de bactérias e fontes de 

contaminação.

O material de limpeza (escovas, esfregões, panos, absorventes ...) também 

deve ser limpo, desinfectado e deixar secar depois de usar.

Quando, como e com que limpar

Para realizar uma limpeza e desinfecção correctas das instalações é con-

veniente seguir o seguinte processo geral:

• Retirar previamente a sujidade mais vísivel.

• enxaguar com água quente.

• Aplicar detergente, respeitando as instruções de uso.

• Lavar abudantemente com água.

• Aplicar um produto desinfectante, respeitando também as instruções de uso.

• Lavar com água, se o produto utilizado  o indicar. 

• Secar caso seja necessário, segundo o tipo de produto e superfície.

Todos os produtos utilizados devem estar autorizados para uso no sector 

alimentar e contarão com a sua ficha técnica, que mencionará o fornece-

dor e na qual se incluem, além do seu registo sanitário, todos os dados do 

produto.

Só uma máquina de lavar 
loiça para utensílios, louça 
ou copos... que alcance 
uma temperatura elevada, 
em conjunto com um 
detergente específico, 
asseguram uma correcta 
limpeza e desinfecção 
destes materiais

A hora da limpeza
Por último, não se pode limpar em qualquer momento e muito menos quando se desenvolvem as 
actividades próprias ao estabelecimento: manipulação, 
cozinhados, etc., porque pode interferir com estas actividades e 
contaminar (com pó, produtos químicos...) os alimentos.

No que diz respeito ao equipamento para limpeza, devemos 
dispor de um ou vários esfregões preferencialmente de aço 
inoxidável, com água potável, fria e quente, à disposição, 
destinados a este fim. Recomenda-se que os esfregões sejam 
diferentes para lavagem de alimentos dos destinados à limpeza 
do equipamento e utensílios, mas caso sejam partilhados (em pequenas actividades), em nenhum caso deve ser usado 
em simultâneo e deve ser limpo e desinfectado entre ambas as actividades.

Só uma máquina de lavar loiça para utensílios, pratos, talheres...que alcance uma temperatura elevada, juntamente 
com um detergente específico, asseguram uma limpeza e desinfecção correctas destes materiais.

Outros equipamentos recomendados são as mangueiras ou dispositivos específicos para a limpeza do equipamento 
fixo, com pontos de água quente e fria distribuídos estrategicamente, assim como zonas de secagem higiénica com ar 
quente.

Caso necessário, devido ao grande volume de preparações ou se a actividade representar um elevado risco sanitário, 
os locais de instalações independentes de limpeza e desinfecção dos instrumentos e materiais de trabalho, que além de 
resistentes à corrosão serão fáceis de limpar e desinfectar e contarão com fornecimento de água fría e quente. n

O momento adequado para a limpeza é quando termina a actividade 
diária, contudo deve-se intervir imediatamente, por exemplo, num 
derrame acidental, tendo especial cuidado para não contaminar os 
alimentos e em lavar as mãos antes de retomar o trabalho.
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Os resíduos não poderão 
acumular-se nas zonas 
por onde circulem os 
alimentos, excepto quando 
seja imprescindível para 
o bom funcionamento da 
empresa

Os contentores de lixo 
deverão estar sempre 
tapados, e uma vez 
vazios devem ser 
limpos e desinfectados 
convenientemente. Para 
além disso, há que manter 
a zona do lixo em boas 
condições de limpeza

2.6 
Resíduos e pragas

Os resíduos ( os lixos ) são uma grande fonte de contaminação 
pela sua riqueza em matéria orgânica, constituindo-se uma 
boa fonte para o desenvolvimento tanto de germes, como de 
animais indesejáveis no nosso estabelecimento. Além disso, 
estão proíbidos animais que contribuem para o aparecimento 
destes germes nas instalações, com o consequente risco sani-
tário que tal supõe.

As normas de higiene estabelecem medidas que têm como objectivo isolar 

e controlar os resíduos desde que se geram até à sua evacuação definitiva 

do local, a fim de evitar que possam pôr em perigo a segurança alimentar 

do estabelecimento.

Uma destas medidas é que os resíduos não poderão acumular-se nas zo-

nas por onde circulam os alimentos, excepto quando seja imprescindível 

para o bom funcionamento da empresa. Neste sentido é evidente que a 

própria actividade do estabelecimento gera resíduos, porque perto dos 

postos de trabalho onde se manipulam os alimentos colocar-se-ão rece-

pientes para o lixo de fecho hermético e accionamento não manual, para 

evitar o contacto com os mesmos, e dotados de bolsas que uma vez cheias 

são levadas para contentores, à espera da sua evacuação definitiva.

No que diz respeito às medidas de segurança para estes contentores de 

lixo e sua localização: os recipientes estarão construídos com materiais 

resistentes e conservar-se-ão em bom estado; terão a capacidade sufi-

ciente para a actividade da empresa e estarão dotados também com uma 

tapa ou fecho hermético preferivelmente não manual, situando-se em zo-

nas especialmente desenhadas para este fim e totalmente assinaladas do 

resto das dependências por onde circulem os alimentos. É importante 

manter estas zonas em bom estado de higienização, impedindo o acesso 

de insectos ou outros animais indesejáveis ao recinto.

Tanto os contentores como as zonas de armazenamento de resíduos devem 

ser de fácil limpeza e desinfecção, actividades que se realizarão com a fre-

quência necessária.

A evacuação definitiva deverá realizar-se tantas vezes como requer a prór-

pia produção de resíduos, para evitar que transborde, e pelo menos uma 

vez por dia depois de um dia de trabalho, sempre de maneira a que não 

incorra em nenhum risco de contaminação tanto dos alimentos e água, co-

mo para os equipamentos e zonas.

As pragas

As pragas têm um resultado muito prejudicial para a saúde e também em 

termos económicos. É muito ilustrativo o exemplo das pragas das lagostas 

(insectos muito vorazes que comem plantas), que devoram tudo o que en-

contram no seu caminho, provocando graves prejuízos económicos na agri-

cultura e que implicam a tomada de medidas de irradicação. Nos estabele-

cimentos hoteleiros também se pode sofrer com o flagelo das pragas ( 

principlamente insectos ou roedores) que, além de perdas económicas, 

poriam em grave perigo a segurança dos alimentos, e por isso o nosso de-

ver é estabalecer primeiro medidas preventivas para evitá-las e também 

dispôr de sistemas eficazes de vigilância, neste caso, de irradicação. No 

que diz respeito à luta contra as pragas o responsável do establecimento 

contratará ou elaborará e aplicará um programa de desinfestação e desra-

tização baseado na Análise de Perigos e Pontos de Controle Críticos. A 

aplicação deste programa realizar-se-á de acordo com a legislação vigen-

te. Para além disso, a disposição dos locais por onde circulam os produtos 

alimentares deve previnir as fontes externas de contaminação tais como 

insectos e roedores, assim como a aplicação dos adequados procedimen-
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É obrigação do hoteleiro 
manter as instalações 
limpas e extintas de pragas

Medidas de erradicação
Se apesar das medidas preventivas observamos 
indícios da presença de animais indesejados, 
teremos que aplicar medidas activas tanto de 
desratizaçao e/ou de desinfecção (desinsetaziçao). 
Como normal gera, é preciso saber se é necessário 
fazer um tratamento, que terá que eleger métodos 
físicos, mecânicos ou biológicos em primeiro lugar, 
e no caso de utilização de produtos químicos, se se 
utilizarão aqueles de menor perigo. Os produtos 
utilizados deverão estar autorizados pela Direcção 
Geral de Saúde Pública do Ministério da Sanidade e 
Consumo, seleccionando-se aqueles que, 
alcançando o objectivo desejado, impliquem o 
menor impacto ambiental e toxicológico para as 
pessoas. Para além disso, o responsável do 
tratamento deverá possuir o certificado de aplicador 
de tratamentos DDD em nível qualificado e os 
auxiliares em nível básico.

O estabelecimento deverá contar com o 
certificado dos tratamentos: ficha técnica dos 
produtos utilizados e forma de aplicação, 
responsável da aplicação, relatório do último 
tratamento, plano de iscos, e sistemas de vigilância 
e de controlo de incidências.

Antes de contratar um serviço de controlo de 
pragas, devemos comprovar que tal empresa está 
inscrita no Registo de estabelecimentos e serviços 
praguicida para realizar tratamentos ambientais na 
indústria alimentar.

Uma empresa com estas características deverá 
fazer um relatório preliminar acerca das espécies 
de infestação e os problemas sanitários implicados, 
valorizando a magnitude da praga e delimitando os 
lugares de alto risco. Uma vez seleccionado e 
aplicado o tratamento, sempre segundo as listas 
anteriores, informar-se-á os responsáveis do 
estabelecimento acerca das normas a seguir antes 
da reutilização dos lugares utilizados”. n

tos de luta contra insectos e quaisquer outros animais indesejáveis“. É 

portanto obrigação do hoteleiro manter as instalações limpas e extintas de 

pragas.

Medidas preventivas

As medidas preventivas estão relacionadas com as medidas higiénicas e a 

adequação das nossas instalações. Para tal, é fundamental realizar pre-

viamente um relatório detalhado da situação, identificando tanto os pontos 

fracos (possíveis lugares de entrada ou risco de proliferação de insectos 

ou roedores, ets) e tipos de pragas que podem afectar-nos, assim como 

toda a informação que possa ser útil.

As medidas preventivas também conhecidas por “passivas”, têm como objec-

tivo impedir, por um lado, o acesso ao local mediante uma correcta constru-

ção e manutenção do edifício, e por outro, evitar que estes animais dispo-

nham de qualquer fonte de alimento ou bebida. Portanto, é óbvio que há que 

manter um óptimo estado de limpeza e desinfecção em todas as instalações, 

para além destas, seguem-se mais estas medidas preventivas a tomar:

• Proteger com redes de malha todas as janelas das zonas de circulação 

de alimentos. O tamanho de rede tem que evitar a entrada de insectos e 

de qualquer outro animal de maior dimensão. É conveniente que estas 

redes possam extrair-se para limpeza.

• As portas devem manter-se fechadas e ter o mínimo de espaço possível 

entre a sua parte inferior e o chão. É recomendável que a parte inferior 

seja metálica, para evitar que seja roída e trespassada.

• Os caixotes de lixo deverão estar sempre tapados, e uma vez vazios deve-

rão limpar-se e desinfectar-se convenientemente. Há que manter a zona 

de lixo em boas condições de limpeza, e impedir sempre a acumulação 

de lixo e resíduos.

• Tanto a estrutura como o sistema de drenagem dos ralos deverão, para 

além de facilitar a limpeza e desinfecção, evitar o desdobramento e o en-

tupimento, e em nenhum momento ser uma possível via de acesso a pra-

gas. Para tal devem dispor de malhas de metal.

• Há que tapar todos aqueles buracos, fendas ou possíveis acessos com 

materiais sólidos como o cimento ou o metal.

• Devem evitar-se as zonas de humidade ou de acumulação de água ou lí-

quidos.

• Convém evitar o armazenamento de tudo aquilo que não é necessário pa-

ra impedir a criação de zonas de refúgio e ninhos.

• Há que evitar, também, a proliferação de zonas de erva ou sujidade nos 

redondezas do estabelecimento que possam dar origem a lugares de de-

senvolvimento de pragas.

A minuciosa observação de qualquer sinal de presença de animais indesejáveis nas 
instalações, tais como vestígios, fezes, etc., deverá ser a base do nosso sistema de 
vigilância no controle de pragas. Também haverá que vigiar possíveis provas da sua 
presença nas matérias primas ( por exemplo, embalagens danificadas ), tanto as que estão 
armazenadas, como as que acabam de ser recebidas. A recepção de matérias primas é 
das principais entradas para insectos e/ou roedores vindos do exterior.
Qualquer prova de possível presença de insectos, roedores ou qualquer outro animal 
susceptível de colocar em perigo a salubridade da nossa actividade, deverá notificar-se 
imediatamente o responsável do estabelecimento para que tome as medidas adequadas, 
entre as quais se incluem as medidas de irradicação, também denominadas de activas. n

46   • guIa prÁtIco de segurança alImentar

tr020
Note
etc) e tipos de pragas que nos podem afectar,

tr020
Note
delete: "

tr020
Note
Portanto, deve-se manter um óptimo

tr020
Note
nas

tr020
Note
controlo

tr020
Note
Também se tem que vigiar

tr020
Note
matérias-primas

tr020
Note
matérias-primas



48   • guIa prÁtIco de segurança alImentar InstItuto sIlestone para a hIgIene na cozInha •   49

Desinfestação

Tratam-se de técnicas de tratamento contra insectos e outras espécies de 

pequenos animais parecidos. As principais características destes são a 

sua grande capacidade de adptação às condições ambientais devido à sua 

resistência, pouca necessidade de alimento e pequena dimensão, e uma 

elevada taxa de reprodução. Moscas, mosquitos, aranhas, baratas, formi-

gas... muitas destas espécies são portadoras de microorganismos, com 

consequente risco sanitário que implica. esta situação juntamente com a 

grande quantidade dos insectos que são voadores, faz com que sejam um 

grave perigo de contaminação nos estabelecimentos.

Contra os insectos voadores podem usar-se sistemas eléctricos consis-

tentes numa luz ultravioleta que os atraia, uma rede que os electrocute e 

uma bandeja que os recolha e evite que caiam sobre as instalações e ali-

mentos, e que deverá ser esvaziada e limpa com frequência.

Normalmente efectua-se um tratamento de choque á base de insecticidas 

e um posterior controle de populações englobado dentro do sistema de vi-

gilância, efectuando-se desinfestações pontuais em caso de reincidência.

Desinfecção

O serviços chamados DDD oferecem programas que incluem, para além de 

desinfestação e desratização, serviços de desinfecção. A desinfecção tem por 

finalidade destruir microorganismos nocivos para a nossa saúde, tais como 

algumas bactérias, vírus e fungos, mediante tratamento com agentes princi-

palmente químicos. Como já referimos, a desinfecção juntamente com uma 

limpeza e higiene adequadas consegue-se com uma limpeza diária com os 

produtos adequados. Dentro de um programa de controlo de pragas, a desin-

fecção deve aplicar-se em casos concretos e pontuais, como por exemplo de-

pois de uma praga de roedores ou uma possível fuga de águas fecais.

Qualquer prova de 
possível presença de 
insectos, roedores ou 
qualquer outro animal 
susceptível de colocar em 
perigo a salubridade da 
nossa actividade deverá 
notificar-se imediatamente 
o responsável do 
estabelecimento para que 
tome as medidas adequadas

Desratização

São tratamentos de luta contra roedores, principalmente ratazanas e ra-

tos, uma das maiores pragas e mais perigosas devido às suas característi-

cas, tanto biológicas como de comportamento:

• elevada capacidade de reprodução: alcançam a maturidade sexual em 

apenas mês e meio, têm um período de gestação de apenas três semanas 

e um elevado número de crias, aproximadamente 12 por parto. Aumentam 

de população vertiginosamente e tendem a expandir-se, ocupando mais 

território.

• Grande consumo de alimentos: a sua grande vitalidade e necessidade 

energética fazem com que sejam grandes consumidores, necessitando de 

comer diariamente cerca de 25% do seu peso em alimentos.

Quando não encontram alimentos podem comer as coisas mais estrahas 

como sabão ou papel. Para além disso, necessitam de roer tudo o que os 

rodeia (madeira, plástico...) para manter a sua forte dentadura afiada.

• Por último, vivem em grupos defendendo-se entre si e têm uma grande 

capacidade de aprendizagem, reconhecendo e evitanto situações de peri-

go como armadilhas.

• Os problemas que provocam são tanto económicos (principalmente con-

sumo e inutilização de alimentos e pedaços de materiais que roem, po-

dendo produzir inclusivamente curto-circuitos) como sanitários: conta-

minação de alimentos por microorganismos patógenos e contágios, 

parasitação de pulgas e carraças e inclusivamente possíveis mordidas, 

que provocam febre elevada e infecção.

No que diz respeito á periodicidade do tratamento, este terá uma fase de 

choque, que consiste num ataque forte, e outra de manutenção que evite a 

reinfestação e na qual se desenvolve um controlo permanente de exaustiva 

vigilância.

“O responsável do 
estabelecimento deverá 
levar a cabo ou elaborar e 
aplicar um programa de 
desinfestação e desratização 
baseado na Análise de Perigos 
e Pontos de Controlo Críticos”

tr020
Note
estranhas

tr020
Note
à 

tr020
Note
adaptação

tr020
Note
implicam

tr020
Note
à

tr020
Note
controlo

tr020
Note
ao



50   • guIa prÁtIco de segurança alImentar InstItuto sIlestone para a hIgIene na cozInha •   51

O HACCP necessita de 
conhecimentos básicos e 
planificação prévias: a sua 
aplicação e manutenção 
não se podem improvisar de 
um dia para o outro. Além 
disso, é imprescindível que 
toda a equipa de trabalho se 
envolva e compromenta com 
este projecto

3

A sua implementação, já desenvolvida noutros campos do sector da ali-

mentação, foi e é muito discutida no mundo da restauração, e sem embar-

go não há dúvida que o APPCC é o presente e o futuro do negócio hoteleiro 

no campo da segurança dos alimentos. este sistema de trabalho, bem 

aplicado, é realmente a ferramenta mais eficaz que os profissionais têm 

ao dispôr para garantir a segurança alimentar em todas as vertentes, des-

de a produção da matéria-prima no sector até ao consumo final, apesar de 

muitas vezes o seu nome, terminologia, e aplicação... parecem inabordá-

veis, provavelmente por puro desconhecimento. 

entre as suas vantagens, destaca-se a eficácia na maximização da segu-

rança dos alimentos, e a sua rentabilidade, porque focaliza-se nos pontos 

realmente importantes. O estabelecimento ganhará sem dúvida em quali-

dade. Por último, trata-se de um sistema universal, uma vez que pode ser 

aplicado em todos os processos alimentares, desde a sua origem até ao 

seu consumo, de qualquer zona geográfica, ponto este fundamental se ti-

vermos em conta a globalização do comércio alimentar.

No outro lado da balança, o HACCP necessita de conhecimentos básicos e 

planificação prévios: a sua aplicação e manutenção não se podem improvi-

HACCP: 
uma ferramenta muito útil  (1) 

O actual Regulamento em vigor (CE) nº 852/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 29 de Abril, relativo à higiene dos 
produtos alimentares estabelece que os operadores do sector 
alimentar deverão criar, aplicar e manter um ou mais procedi-
mentos permanentes com base no HACCP (Análise de Perigos e 
Pontos de Controlo Críticos). Este regulamento também con-
sidera que os requisitos do sistema HACCP devem ser flexíveis 
o suficiente para serem aplicáveis a todas as situações, 
incluindo as pequenas empresas.

sar de um dia para o outro. Além do mais, é imprescindível que toda a 

equipa de trabalho se envolva e se compromenta com este projecto. 

Apesar de ser universal, é de importância vital adaptá-lo ao nosso proces-

so concreto e específico, já que ao contrário seria um sistema inútil. Uma 

vez implementado, o sistema HACCP deverá ser aplicado e actualizado de 

forma contínua.

e poderiamos pensar... porquê tanta preocupação? Imaginemos por um 

momento que vivemos perto de uma central nuclear. Damos por concluído 

que os seus trabalhadores são pessoas responsáveis, com conhecimentos 

suficientes, que desenvolvem e aplicam sistemas eficazes para garantir 

que não aconteça nada. exactamente o mesmo, esperam os clientes dos 

estabelecimentos hoteleiros. Ou não é também importante a segurança 

dos alimentos que se consomem?

Para além de ser um requisito legal, com o HACCP estaremos realmente a 

adoptar as medidas para oferecer alimentos mais seguros aos nossos 

clientes, um ponto fundamental e cada vez mais exigido pelos consumido-

res.

O que é o HACCP?

O HACCP (Análises de Perigos e Pontos de Controlo Críticos) ou as suas ini-

ciais em inglês (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point) é um 

sistema de controlo para a segurança dos alimentos baseado na lógica e o 

sentido comum, que tem como fundamento a prevenção dos problemas. 

Curiosamente foi pensado como um sistema para garantir a segurança ali-

mantar dos astronautas nas suas viajens espaciais, ponto este de impor-

tância vital para o êxito das expedições.

Até ao seu desenvolvimento, a segurança alimentar e os controlos de qua-

lidade baseavam-se principalmente nas análises dos produtos finais. 
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Contudo, para ser completamente eficaz a 100%, este sistema requeria a 

análise da totalidade dos alimentos, algo inviável, uma vez que além de ter 

um custo muito elevado, implicaria a destruição do total da produção.

Em que consiste o HACCP?

este método de autocontrolo consiste basicamente em identificar todos os 

potenciais perigos, que poderiam surgir ao longo de cada uma das etapas 

de uma cadeia concreta de produção, valorizando o seu risco e estabele-

cendo medidas preventivas ou de controlo para evitá-los.

Podem-se determinar quais são os pontos de controlo que são críticos 

(PCC) para garantir a segurança do produto, colocando-nos uma simples 

pergunta: se se perde o controlo a este ponto é provável que surja um pe-

rigo para a saúde no consumo dos alimentos? Portanto é fundamental:

estabelecer os limites críticos que marcarão a diferença entre um alimen-

to seguro ou inseguro, em cada Ponto de Controlo Críticos (PCC), e o seu 

sistema de vigilância, definindo as acções, a frequência e a pessoa respon-

sável.

estabelecer as acções correctas e aplicá-las quando o sistema de vigilân-

cia detecte que um PCC não está sob controlo, determinando o que fazer, 

quem o fará e o que acontecerá aos produtos afectados.

Por último, é fundamental estabelecer procedimentos de verificação que 

comprovem que o nosso sistema de trabalho está a funcionar correcta-

mente, e criar um sistema de registo para guardar toda a documentação 

relativa ao processo.

Preparar a implementação do sistema HACCP

Qualquer sistema de trabalho, por muito bem concebido que esteja, não 

funcionará, se as pessoas que o realizam não são as indicadas. Para tal, é 

em que consiste o HACCP?
‣Um exemplo quotidiano
Mas de que falamos realmente? exemplifiquemos com 
uma situação do quotidiano:

Todos conhecemos alguém pessimista que vê um 
cenário negro na hora de inicar qualquer actividade.

Suponhamos que este cenário pessimista é o nosso 
melhor amigo e planeámos ir numa viagem de carro. 
Além disso não gostams de improvisar e queremos tudo 
sempre detalhadamente planeado. Portanto, no dia 
anterior, reunimo-nos para combinar a viagem. Parte da 
conversa pode ser algo parecido a isto:

Nós: o plano é este, primeira etapa: a partida. 
Amanhã encontramo-nos ás, carregamos o carro e 
saímos.

Amigo imaginário: mas... e se adormecemos? e se 
não cabe tudo no carro?

e se o carro não arranca? Pode estar avariado e não 
ter gasolina? e se roubam esta noite a garagem?

Nós: comprovamos que o despertador funciona 
corrcetamente e o programamos com antecedência 
suficiente; mesmo assim, e para que estejas mais 
tranquil, ligo-te para ver se acordaste. Quanto ao 
equipamento, não te preocupes, estou certo de que 
caberá, o porta bagagens é espaçoso e somos só duas 
pessoas, de qualquer forma procura não levar muita 
coisa. Mas o que realmente me preocupa é o carro. esta 
mesma tarde comprovarei que arranca, vou atestar o 
depósito e levá-lo à oficina para revisão e o preparem. A 
partir de agora serei mais cuidadoso, uns travões ou 
uns pneus em mau estado são muito perigosos e podem 
provocar um acidente. eu mesmo me encarrego de o 
levar à revisão: pastilhas, nível de óleo dos travões, 
desgaste das rodas, para que tudo esteja nos limites de 
segurança. Fá-lo-ei tantas vezes quanto necessário e se 
detectar alguma anomalia tomarei as medidas 
necessárias. Vou anotar na agenda todas as revisões e o 
seu estado para que nada passe despercebido... Podes 
pedir-me quando quiseres para comprová-lo. e caso me 
roubem carro, quem é que compromete a levar? Já tem 
os seus naos e lém disso estaciono-o na garagem que é 
muito seguro, trancada e com vigilância! Vamos seguir 
com o resto do plano...

Nesta conversa já se definiu qual é a primeira etapa 
da viagem (o processo de produção) e as possíveis 
circunstâncias que poderiam colocá-la em perigo (os 
perigos potenciais). A seguir, estabelecemos o que fazer 
para evitá-las (medidas preventivas e de controle), tendo 
em conta a probabalidade que estas ocorram (grau de 
risco).

Perguntámos a nós mesmo quais são os pontos que 
realmente poriam em perigo a nossa segurança ( pontos 
de controle crítico) e centrámos neles a nossa atenção. 
Por isso decidimos controlá-los, determinando o que 
cada um tem que vigiar e durante quanto tempo. Por 
último, decidimos guardar e anotar todo este material. n

Para além de ser um 
requisito legal, com o 
HACCP estaremos realmente 
a adoptar as medidas 
para oferecer alimentos 
mais seguros aos nossos 
clientes.
É fundamental que todos 
os colaboradores do 
estabalecimento conheçam, 
envolvam, e comprometam-
se com este sistema de 
trabalho, e em especial a 
direcção da empresa

imprescindível seleccionar convenientemente aquelas pessoas que serão 

encarregadas da implementação do HACCP e assegurar a sua correcta for-

mação neste campo. Há que ter em conta que durante as primeiras etapas 

pode ser necessária a ajuda externa. Além disso, é fundamental que todo o 

pessoal do establecimento conheça, envolva-se e cmprometa-se com este 

sistema de trabalho, e em especial a direcção da empresa, que deverá 

apoiá-lo a todo o momento.

A seguir, devemos analisar a situação actual para conhecer as condições 

reais das quais partimos. Seguramente já estaremos a aplicar sistemas de 

controle dos nossos produtos: é o momento de examiná-los ao pormenor e 

verificar se se desenvolvem com eficácia. estes sistemas, denominados 

muitas vezes de requisitos prévios, servem-nos de apoio e ponto de partida 

para a implementação do HACCP

• Controlo de fornecedores.

• Aplicação de boas práticas de higiene (requisitos estruturais e de sanea-

mento, controlos higiénicos e do pessoal).

• Programa de limpeza e desinfecção.

• Programa de controlo de pragas.

• Programa de formação do pessoal encarregado.

Para avaliar a eficácia destes sistemas de apoio devemos formular várias 

perguntas:

• As nossas matérias primas são realmente seguras?

• Os nossos fornecedores aplicam eficazmente os sistemas obrigatórios do 

HACCP? Realizam as certificações e análises dos produtos?

• Os nossos locais e equipamentos cumprem os requisitos em matéria de 

saúde alimentar? estão em bom estado? O pessoal tem um comporta-

mento higiénico correcto?

• O nosso sistema de limpeza e desinfecção é eficaz? e o nosso controle de 
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As análises dos potenciais 
perigos do processo de 
elaboração e das suas 
medidas preventivas é sem 
dúvida um dos passos-
chave do estudo, de que 
dependerá o êxito do HACCP

pragas? Realizam-se com os produtos ade gestão de resíduos?

• O pessoal encarregado tem os conhecimentos suficientes em matéria de 

segurança alimentar?

As respostas a todas estas perguntas vão dar-nos a noção das nossas ca-

rências: se queremos realmente que nossos alimentos sejam seguros e 

seguir com o processo de implantação do sistema HACCP, deveremos corri-

gi-las.

A seguir, planificar

O passo seguinte é planificar todo o projecto, incluindo a correcção indica-

da das possíveis falhas que detectamos na nossa análise de ponto da situ-

ação. Dentro deste plano deveremos estimar o calendário de actuações e 

custos, assim como designar um responsável pelo seu desenvolvimento. 

então já estaremos preparados para começar a estudar e desenvolver o 

HACCP.

HACCP:
uma ferramenta muito útil  (2) 

Uma vez concluída a fase de preparação e planificação do 
nosso sistema HACCP, e estabelecidos os requisitos prévios, 
passaremos à etapa seguinte do projecto: o estudo do HACCP 
e seu desenvolvimento. Neste capítulo, analisa-se como reali-
zar passo a passo um estudo de HACCP.

Para realizar o estudo de HACCP no estabelecimento hoteleiro teremos co-

mo base os sete princípios básicos do sistema. Nao é demais recordar que 

durante as primeiras etapas pode ser necessária a ajuda externa.

Análises dos potenciais perigos

As análises dos potenciais perigos do nosso processo de elaboração e das 

suas medidas preventivas, desenhando previamente um diagrama de fluxo, 

é sem dúvida um dos passos chave deste estudo, do qual dependerá, em 

grande parte, o êxito do HACCP. existe muito material de referência respei-

tante ao tema, mas há que saber que é isso: uma referência, e que cada 

estudo deverá ser único e específico, e que é único nosso estabelecimento 

e procedimentos de trabalho.

Um diagrama de fluxo é um esquema gráfico, com o maior detalhe possí-

vel, de todas e cada uma das operações que ocorrem no nosso processo de 

produção, ordenadas no tempo, desde a recepção das matérias primas até 

ao consumo dos produtos pelos nossos clientes. É realmente importante 

que este diagrama corresponda à realidade, pelo que é imprescindível 

comprová-lo no terreno e em diferentes momentos para assegurar-nos de 

ter incluído todas as alternativas. Para além de detalhado e verdadeiro, é 

recomendável que o nosso diagrama de fluxo seja claro e simples (ver qua-

dro 1).

É imprescindível 
seleccionar correctamente 
aquelas pessoas que 
serão responsáveis pela 
implementação do HACCP 
e assegurar a sua correcta 
formação neste campo
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Neste ponto é útil realizar uma descrição 

dos produtos que estamos a elaborar: carac-

terísticas das preparações, ingredientes, 

forma de elaboração e tratamentos culiná-

rios,  condições de armazenamento, v ida 

útil..., assim como o uso ao qual os destina-

mos (consumo no restaurante ou noutros 

estabelecimentos) e a quem vao dirigidos, 

especialmente se são áreas de risco (resi-

denciais, crianças, etc).

Uma vez realizado o diagrama de fluxo, enu-

meramos todos os perigos potenciais que 

podem surgir em cada etapa, assegurando-

nos de não passar nenhum por alto. Um pe-

rigo é qualquer factor que pode fazer que 

um alimento não esteja seguro para o seu 

consumo e que, portanto, possa causar efei-

tos adversos na saúde do consumidor.

Fornecedores

Transporte

Recepção

Refrigeração

Elaboração 
em crú

Manutenção
no frio

Manutenção
no quente

CongelaçãoArmazenamento à 
temperatura 

ambiente

Preparação
dos ingredientes

Cozinhado em calor

Arrefecido

Congelação

Conservação em 
refrigeração

Regeneração

Consumo

Diagrama de fluxo de um restaurante 
– visão geral –

Cuadro 1

Conservação em 
congelação

Descongelação

Um ponto de controlo crítico 
(PCC) é uma fase sobre 
a que podemos exercer 
um controlo tal que nos 
permita evitar, eliminar ou 
reduzir até níveis aceitáveis 
um perigo alimentar. 
Para identificá-lo há que 
perguntar: se se perde o 
controlo neste ponto, é 
provavél que apareça um 
perigo para a saúde?

Como comentámos no início deste Guia, ao falar de contaminantes alimen-

tares, estes perigos podem ser de naturezas diferentes: física (matérias 

estranhas, como restos de cristais ou pedaços de metais), química (restos 

de pesticidas ou metais pesados, desinfectantes, detergentes...) ou bioló-

gica (parasitas e microorganismos).

Uma vez identificados todos os perigos que podemos encontrar, efectua-

mos a sua análise, centrando-nos naqueles perigos que realmente são 

significativos, ou seja, que para além de causar um efeito prejudicial, a 

probabilidade de que se apresentem é elevada, e que por isso temos que 

os controlar para manter a segurança dos alimentos. Para isso, deveremos 

avaliar para cada perigo ambos os factores: a sua probabilidade de apare-

cimento e a sua gravidade, caso ocorram.

Abaixo determinam-se as medidas preventivas, também chamadas de con-

trolo, ou seja, todas as acções que podemos colocar em prática para pre-

venir, eliminar ou reduzir um perigo até níveis aceitáveis. É importante su-

blinhar que alguns perigos podem requerer várias medidas preventivas.

Identificação dos Pontos de Controlo Críticos (PCC)

Um ponto de controlo crítico (PCC) é uma fase sobre a qual podemos exer-

cer um controlo tal que nos permita evitar, eliminar ou reduzir até níveis 

aceitáveis um perigo alimentar. Para identificá-lo devemos colocar-nos a 

seguinte pergunta: se se perde o controlo neste ponto? É provável que sur-

ja um perigo para a saúde ao consumir o alimento? Um dos problemas 

mais comuns na hora de realizar o estudo HACCP é o grande número de 

PCC que se determinam, de que muitos não sao realmente e que posterio-

mente dificultarão a aplicação do sistema. É importante centrar o nosso 

controlo naqueles pontos que são realmente essenciais para a segurança 

dos alimentos. Para tal, é conveniente recorrer à árvore de decisões: uma 

Refrigeração
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diante uma inspecção visual, que determina se o trabalho se está a reali-

zar de uma forma correcta ou não.

Estabelecimento de sistemas de vigilância

A vigilância é o comprovativo, mediante medida ou observação, dos parâ-

metros de controlo para valorizar se um PCC se encontra dentro dos limi-

tes de segurança. Para além dos procedimentos de medida ou observação, 

deve recorrer também a frequência das medidas, assim como o responsá-

vel pela sua realização.

este sistema de vigilância deve ser capaz de detectar com eficácia se um 

PCC está fora de controlo, com o objectivo de tomar as decisões correspon-

dentes.

Estabelecimento de medidas de correcção 

Mas o que ocorre se, apesar de tudo, um PCC foge ao nosso controlo? esta 

situação também deve estar prevista no nosso plano HACCP, dado que é de 

importância vital que as medidas de correcção se apliquem com a maior 

rapidez possível. Uma medida de correcção é uma acção para rectificar o 

processo, para voltar a situá-lo dentro dos níveis de segurança.

Basicamente deve-se recorrer tanto à acção correctora como ao destino 

do alimento, que sofreu as consequências do desajuste.

Estabelecimento de sistemas de verificação

Uma vez completado e revisto o estudo do plano HACCP, é importante dese-

nhar o sistema que comprovará de maneira periódica que, efectivamente, 

o HACCP está a funcionar, depois da sua implementação de forma correcta. 

esta verificação pode ser realizada pelo próprio pessoal do estabelecimen-

to, até porque é muito recomendável que durante o início seja supervisio-

Existem medidas preventivas para este perigo?

Esta etapa foi concebida especificamente para eliminar ou reduzir a probabilidade de um 
perigo até um nível aceitável? 

A contaminação pode aparecer ou aumentar até alcançar 
níveis inaceitáveis?

Uma etapa ou acção posterior eliminará o reduzirá o perigo a um nível aceitável?

É necesário o controlo desta etapa para a segurança do alimento?

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO É UM PCC

NÃO É UM PCC

NÃO É UM PCC PONTO DE CONTROLO CRÍTICO

MODIFICAR A ETAPA OU PROCESSO

Árvore de decisões de PCC
– quadro 2 –

SIM

As perguntas da árvore devem ser respondidas para cada perigo em cada etapa do processo

ferramenta baseada em perguntas 

e respostas que nos ajudam a iden-

tificar os PCC (quadro 2).

Determinação dos limites críticos de 

cada PCC

O limite crítico é o critério ou valor 

que separa o aceitável e o inaceitá-

vel, e que estabelece a fronteira en-

tre um alimento seguro e um peri-

goso. Para determiná-los podemo 

basear-nos nas normativas existen-

tes apoiando-nos também noutras 

fontes de informação,  como por 

exemplo o assessoramento de peri-

tos,  que nos proporcionará uma 

maior “rede” de segurança.

Uma característica importante dos 

limites críticos é que sejam medí-

veis. esta qualidade possibil ita a 

sua vigi lância quantitat ivamente 

(mediante um número) para saber 

se estamos debaixo das condições 

de controlo ou fora delas. Por vezes, 

tal  nao é possível e os limites ba-

seiam-se em parâmetros qualitati-

vos muito mais subjectivos, como 

por exemplo os estabelecidos me-

Ao estudar o HACCP há que 
recordar a necessidade de 
envolver e motivar todo o 
pessoal do estabelecimento, 
que especialmente no início 
do processo irá sentir um 
ligeiro aumento na sua 
carga de trabalho

tr020
Note
ou

tr020
Note
podemos



60   • guIa prÁtIco de segurança alImentar InstItuto sIlestone para a hIgIene na cozInha •   61

nado por especialistas externos. Incluirá um exame do próprio sistema 

HACCP e das suas anotações na altura do controlo, assim como os possí-

veis desvios dos PCC e das suas medidas correctoras. Os controlos analití-

cos de paramêtros microbiológicos realizados por laboratórios homologa-

dos, tanto de matérias-primas como de produtos intermédios e finais, são 

de grande utilidade na hora de se verificar se o sistema funciona com efi-

cácia. 

Criação de um sistema de registo e documentação

este sistema está baseado nas horas de registo onde se recolhem todos os 

dados relativos ao funcionamento do sistema HACCP: registos de controlo 

dos PCC, os seus possíveis desvios e medidas correctoras, e os dados de 

verificação do sistema, assim como possíveis modificações e melhorias do 

plano. Será um caderno de bitácora, onde tudo fica registado e arquivado. 

Como algumas destas horas de registo se registam à mão e dado a quanti-

dade de papel que podem gerar, é muito útil adequar suportes informáti-

cos de arquivo de registos e documentos, de maneira que se facilite o seu 

seguimento e gestão.

Apontamentos da legislação 
alimentar portuguesa 

Concluímos este Guia de Segurança Alimentar com uma revi-
são dos regulamentos e normas em matéria de saúde alimen-
tar de grande interesse para os profissionais do sector da 
restauração e hotelaria. 

As regras e os regulamentos de higiene relativos aos produtos alimentares 

e alimentos preparados, tal como acontece noutros países, estão baseados 

no Codex Alimentarius. A Comissão do Codex Alimentarius foi criada em 

1963 pela FAO e pela OMS para desenvolver normas alimentares, regulamen-

tos e outros textos relacionados, tais como códigos de boas práticas no 

âmbito do Programa Misto FAO/OMS de Normas Alimentares. As matérias 

principais deste Programa são a protecção da saúde dos consumidores, 

assegurar práticas de comércio claras e promover a coordenação de todas 

as normas alimentares acordadas por organizações governamentais e 

não-governamentais. Para além da legislação portuguesa sobre seguran-

ça alimentar, as Directivas e Regulamentos comunitários fazem referência 

a aspectos gerais de interesse sanitário comuns aos países membros que 

são posteriormente aplicados. 

Legislação de higiene relativa aos produtos alimentares

O Regulamento (Ce) nº 852/2004 do Parlamento europeu e do Conselho de 29 

de Abril de 2004 relativo à higiene dos produtos alimentares, estabelece 

com carácter geral uma abordagem integrada para garantir a segurança 

alimentar desde a produção primária até ser posto no mercado ou exporta-

ção. Na regulamentação mencionada especifica-se que os operadores do 

sector alimentar devem criar, aplicar e manter um ou mais procedimentos 

permanentes com base nos princípios HACCP (Análise de Perigos e Pontos 

críticos de controle, nas siglas inglesas). este regulamento também consi-

4
Uma vez completado e 
revisto o estudo do plano 
HACCP, é importante 
desenhar o sistema que 
comprovará de maneira 
periódica que efectivamente 
o plano HACCP está a 
funcionar

O estudo está finalizado… e agora?
Todo este material de estudo se incluirá num documento formal chamado “Plano HACCP”, que basicamente conterá o diagrama de 
fluxo do processo e o resumo de controlo no qual se recolhem os detalhes relativos aos perigos, medidas preventivas, limites 
críticos, sistemas de vigilância e acções correctoras associadas a cada PCC nas etapas do processo. Para além disso, será útil 
incluir no mencionado plano toda a informação de apoio necessário, como os sistemas de verificação e registo, assim como a 
descrição e o uso dos produtos que estamos a utilizar.
O estudo do plano HACCP está finalizado, mas de nada servirá sem uma correcta implementação e manutenção do sistema. Neste 
sentido é importante recordar a necessidade de envolver e motivar todas as pessoas do estabelecimento, que em várias ocasiões, e 
especialmente no inicío do processo, experimentará um ligeiro incremento na sua carga de trabalho. Tudo com um objectivo claro 
e comum: a produção de alimentos mais seguros. n 
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O decreto de Lei 3484/2000, 
de 29 de Dezembro, dá-
se enfase especial aos 
requisitos que devem 
cumprir os alimentos 
preparados em termos 
da sua elaboração como 
no seu armazenamento, 
conservação, transporte 
e venda, assim como na 
embalagem e rotulagem, se 
for o caso.

dera que os requisitos do sistema HACCP devem ser flexíveis o suficiente pa-

ra serem aplicáveis a todas as situações, incluindo as pequenas empresas.

Além deste regulamento de carácter geral, a lei europeia estabelece os de 

carácter específico 853 e 854 relativos a regras de higiene dos alimentos de 

origem animal, e regras para a organização dos controlos oficiais de pro-

dutos de origem animal destinados ao consumo humano, respectivamente.

enquanto a legislação portuguesa se aplica aos estabelecimentos de res-

tauração e cantinas, o Decreto-Lei 113/2006 de 12 de Junho e a sua poste-

rior modificação através do Dec-Lei 223/2008, estabelece os requisitos ge-

rais de cumprimento obrigatório em matéria de higiene alimentar  segundo 

estabelece o Regulamento (Ce) n.º 852/2004, anteriormente mencionado.

esta legislação expressa a necessidade de promover e apoiar a criação de 

códigos de boas práticas entre as empresas do sector.

Legislação relativa a estabelecimentos de restauração.

Além da já referida na secção anterior, relativa à higiene dos produtos ali-

mentares, os estabelecimentos de restauração são obrigados a cumprir 

um conjunto de exigências decorrentes da sua actividade. Assim, o Decreto 

Nº 20/2008 de 27 de Novembro, estabelece o regime jurídico sujeito à insta-

lação e modificação de estabalecimentos de restauração e bebidas relati-

vamente à sua operação e funcionamento, bem como os requisitos especí-

ficos da sua actividade. entre estes destacam-se as exigências a serem 

cumpridas pelos restaurantes, em termos de infra-estrutura, distribuição 

e instalações relativas às diferentes zonas de trabalho: recepção e áreas 

de armazenamento, cozinha, balneários e instalações sanitárias, etc.

Também de mencionam as condições gerais de funcionamento que in-

Elaboração

Embalagem

Rotulagem

Armazenamento

Conservação

Transporte

Venda

cluem algumas especificações sobre saúde e higiene, como a necessidade 

de mostrar os produtos em vitrines protegidas de possíveis contaminações 

e a uma temperatura controlada. O decreto reserva uma secção ao pessoal 

de serviço do estabelecimento em que se menciona a importância de res-

peitar as rigorosas medidas de higiene pessoal.

Regras sobre maionese e similares

As regras para a preparação e conservação da maionese de elaboração 

própria e outros alimentos de consumo imediato nos quais esteja presente 

ovo como ingrediente são reconhecidos pelo Decreto-Lei 1254/1991, de 2 de 

Agosto (BOe 185, 03/08/91).

Os dados epidemológicos relativos aos surtos de toxi-infecções alimenta-

res registados durante os ultimos anos destacam uma elevada frequência 

daqueles que são causados por ingestão de alimentos de consumo imedia-

to que contém ovo. esta situação aconselha a adopção de medidas neces-

sárias para a prevenção de riscos que afectam a saúde dos consumidores.

esta norma é de aplicação à elaboração e conservação de alimentos de 

consumo imediato nos quais figure o ovo como ingrediente, especialmente 

maioneses, molhos e cremes de elaboração própria em restaurantes, ca-

fetarias, bares, pastelarias... e qualquer outro estabelecimento que elabo-

re e/ou sirva refeições. Nas mencionadas preparações se substituirá o ovo 

por ovoprodutos pasteurizados e elaborados por empresas autorizadas pa-

ra esta actividade, excepto quando estes alimentos sigam um tratamento 

térmico posterior não inferior a 75 ºC no centro dos mesmos. Para além 

disso, especifica a acidez máxima permitida (4,2) para o molho maionesa. 

Por último, estabelece a temperatura máxima de conservação dos produ-

Regras sobre maionese e similares

As regras para a preparação e conservação da maionese de elaboração própria e outros alimentos de consumo 

imediato nos quais esteja presente ovo como ingrediente são reconhecidos pelo Decreto-Lei 1254/1991, de 2 de 

Agosto (BOe 185, 03/08/91).

Os dados epidemológicos relativos aos surtos de toxi-infecções alimentares registados durante os ultimos anos 

destacam uma elevada frequência daqueles que são causados por ingestão de alimentos de consumo imediato 

que contém ovo. esta situação aconselha a adopção de medidas necessárias para a prevenção de riscos que 

afectam a saúde dos consumidores.

esta norma é de aplicação à elaboração e conservação de alimentos de consumo imediato nos quais figure o ovo 

como ingrediente, especialmente maioneses, molhos e cremes de elaboração própria em restaurantes, cafeta-

rias, bares, pastelarias...e qualquer outro estabelecimento que elabore e/ou sirva refeições. Nas mencionadas 

preparações se substituirá o ovo por ovoprodutos pasteurizados e elaborados por empresas autorizadas para es-

ta actividade, excepto quando estes alimentos sigam um tratamento térmico posterior não inferior a 75ºC no 

centro dos mesmos. Para além disso, especifica a acidez máxima permitida (4,2) para o molho maionesa. Por 

último, estabelece a temperatura máxima de conservação dos produtos, que será de 8ºC até ao momento de con-

sumo, assim como prazo máximo de conservação: 24horas a partir da sua elaboração.

Dentro da sua estratégia de redução e erradicação de alimentos infectados em origem com salmonela, as 

Autoridades europeias em matéria de segurança alimentar, estabeleceram novas restrições respeitantes à pos-

sível presença desta bacteria nos ovos. Desta forma, desde o dia 1 de Janeiro de 2009 está totalmente proibida na 

Ue a venda de ovos para consumo humano procedentes de aves infectadas por salmonela e se estes se destinam 

à fabricação de alimentos, deverão ser submetidos a um processo de estirilização. A proibição aplica-se também 

aos ovos importados de países terceiros.
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O Decreto Lei 202/2000, 
de 11 de Fevereiro, 
estabelece a obrigação 
dos empresários do sector 
alimentar de formar os 
manipuladores de alimentos 
em questões de higiene 
alimentar

tos, que será de 8 ºC até ao momento de consumo, assim como prazo má-

ximo de conservação: 24 horas a partir da sua elaboração.

Dentro da sua estratégia de redução e erradicação de alimentos infectados 

em origem com salmonela, as Autoridades europeias em matéria de segu-

rança alimentar, estabeleceram novas restrições respeitantes à possível 

presença desta bacteria nos ovos. Desta forma, desde o dia 1 de Janeiro de 

2009 está totalmente proibida na Ue a venda de ovos para consumo humano 

procedentes de aves infectadas por salmonela e se estes se destinam à 

fabricação de alimentos, deverão ser submetidos a um processo de estiri-

lização. A proibição aplica-se também aos ovos importados de países ter-

ceiros.

Abastecimento de alimentos 

A Portaria Nº 329/75 (parágrafo 2) especifica os requisitos de higiene, abas-

tecimento de alimentos, a fim de garantir a saúde dos mesmos responden-

do à necessidade do consumidor de ver satisfeitas as suas necessidades 

fundamentais neste domínio. Dá-se ênfase especial à necessidade de es-

tabelecer regras de normalização das características dos produtos ali-

mentares, bem como o controlo da qualidade e higiene que deve presidir 

em todo o circuito, desde a produção, preparação, transporte até ao seu 

consumo.

Manipuladores de alimentos 

Para além do exposto noutras secções no que respeita ao pessoal envolvi-

do na manipulação de alimentos, a Portaria Nº 149/88 estabelece as normas 

de higiene a serem cumpridas por todas as pessoas que, pela sua profis-

são, estão em contato directo com alimentos. Isso inclui os empregados na 

preparação e na embalagem de alimentos, na distribuição e venda de pro-

Prevenção do parasitismo 
por anisakis em produtos de pesca

No Decreto Real 1420/2006, de 1 de Dezembro, sobre a prevenção do parasitismo por anisakis em produtos 

de pesca fornecidos por estabelecimentosque sirvam comida aos consumidores finais ou a colectividades.

A anisakiasis humana é um problema de saúde pública cuja incidência está a aumentar nos últimos anos, 

de acordo com diversos estudos. Através deste D.R. os responsáveis pelos estabelecimentos que servem 

comida aos consumidores finais ou a colectividades (bares, restaurantes, cafetarias, hoteis, hospitais, 

colégios, residencias, empresas de catering e similares) estão obrigados a garantir que os produtos da 

pesca para consumir em cru ou praticamente em cru sejam previamente congelados a uma temperatura 

igual ou inferior a -20 ºC na totalidade do produto, durante um período de pelo menos 24h; este 

tratamento se aplicará ao produto em bruto ou ao produto acabado. Também lhes será aplicável a mesma 

obrigação de garantia quando se tratar de produtos de pesca que tenham sido submetidos a um processo 

de fumado em frio em que a temperatura central do produto não ultrapasse os 60 ºC e pertençam às 

seguintes espécies: arenque, cavala, espadin ou salmão (selvagem) do Atlântico ou do Pacífico. Estarão 

igualmente obrigados a garantir a congelação nas mesmas condições se se tratar de produtos de pesca 

em escabeche ou salgados, quando este processo não seja o suficiente para destruir as larvas dos 

nematóides. Para além disso estabelece-se a obrigação por parte dos estabalecimentos de por ao 

conhecimento dos consumidores que os produtos de pesca afectados por este Decreto Real tenham sido 

submetidos a congelação nos termos estabelecidos, através dos procedimentos que considerem 

apropriados, entre outros, mediante posters ou cartas-menú.  n
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Maite Pelayo Blas (Bilbao, 1964) é licenciada em CC. Biológicas, especialidade Biologia 
Técnica (Microbiologia) pela Faculdade de Ciências da Universidade do País Vasco e 
conta com uma vasta experiência formativa e profissional em temas relacionados com a 
alimentação e a segurança alimentar.

Tem quase três anos de especialização no Laboratório Municipal de Sanidade Alimentar 
e Higiene Ambiental do Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, incorpora-se ao grupo Hotelaria 
Vasca, dedicado à exploração de cafetarias e restaurantes, como criadora e responsável 
do seu Departamento de Controlo de Qualidade, implantando sistemas integrais de 
autocontrolo higiénico-sanitário baseados tanto na formação do pessoal como na 
inspecção e análise de toda a cadeia de produção. Desde este departamento assessora 
sobre sistemas similares noutras empresas do sector.

Mais tarde, integra-se na equipa da produtora Asegarce Tv. (actualmente Bainet), líder 
no sector da comunicação audiovisual como responsável do seu Departamento de 
Documentação, com trabalhos de assessoria técnico-científica no campo da alimentação 
em todas as actividades da empresa. Ao lado do conhecido cozinheiro Karlos Arguiñano, 
forma parte da equipa de produção de programas gastronómicos a nível nacional, assim 
como colabora no programa “Karlos Arguiñano en tu cocina” emitido em ATECE e
Canal 13 da televisão argentina.

Durante esta fase documental e de aconselhamento em colaborações, neste campo, a 
produtora realiza publicações  tanto em jornais, suplementos e revistas nacionais e 
internacionais como em estações de rádio. Também participa na redacção de numerosos 
livros gastronómicos. Posteriormente é responsável do Consultório de Alimentação e 
Nutrição do website: www.karlosnet.com, premiado pelo seu design e conteúdos no 
campo da gastronomia e alimentação.

Actualmente pertence ao Conselho Assessor e é portavoz técnico do Instituto Silestone 
para a Higiene na Cozinha (ISHC), plataforma dedicada à divulgação de temas 
relacionados com a higiene tanto no âmbito profissional como doméstico e colabora com 
diversos meios de comunicação no âmbito da comunicação científica.

Entre as suas colaborações no campo da segurança alimentar cabe destacar a criação e 
desenvolvimento dos Sistemas Passivos de Segurança Alimentar (SPSA), um novo 
conceito desenhado como ferramenta de gestão em segurança alimentar.

A regra da rastreabilidade 

dutos sem embalagem, na preparação culinária dos alimentos e no serviço 

de refeições em locais públicos ou privados, cooperativas ou centros so-

ciais. Para todos os efeitos legais, os responsáveis por estes sitios tam-

bém são considerados manipuladores de alimentos.  n

em janeiro de 2005, o Regulamento 178/2002 Ce do 
Parlamento europeu e do Conselho (que visa a 
aproximação dos países membros da livre 
circulação de alimentos seguros e saudáveis), 
introduz, pela primeira vez para todas as empresas 
do sector alimentar, a obrigação de ter um sistema 
de rastreabilidade de alimentos. A rastreabilidade é 
um sistema de identificação de produtos ao longo de 
toda a cadeia alimentar que permite encontrar e 
acompanhar, em todas as fases da produção, 
transformação e distribuição, de um alimento (para 
uso humano ou animal) ou de uma substância 
destinada a ser incorporada em alimentos, ou com a 
probabilidade de o ser.

Um dos pré-requisitos imprescindíveis para 
alcançar a finalidade deste sistema, que está 
particularmente justificado por razões de segurança 
alimentar, é o envolvimento total de todos os elos da 
cadeia: a ruptura na transmissão da informação em 
qualquer ponto implica a nulidade de todo o 
sistema. Assim, cada empresa deverá ter uma 
ferramenta de gestão documental para identificar e 
rastrear com rapidez e eficácia os produtos que 
entraram, permanecem e deixam no seu negócio. 
embora à primeira vista possa parecer algo 
completamente novo, a rastreabilidade como uma 
ferramenta de gestão está implícita no sistema de 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo 
(HACCP), que devem ter todas as empresas do 
sector alimentar.  n
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Descubra mais sobre higiene na cozinha em:

www.institutosilestone.com


