PRAIA, CABO VERDE | 2021

O presente Manual surge como uma estratégia integrada
de comunicação com os Operadores Económicos do setor
alimentar e inclui informações simplificadas, com recurso
a ilustrações e outras representações gráficas, sobre as

ações que podem ser implementadas para o cumprimento dos requisitos legais de segurança sanitária dos alimentos vigentes em Cabo Verde.

Este documento destina-se aos Operadores
Económicos do setor alimentar, em particular:
 Operadores Industriais;
 Operadores de Produção Alimentar Artesanal;
 Operadores Grossistas;
 Operadores Retalhistas;
 Operadores da área de Restauração.
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INTRODUÇÃO

A falta de higiene durante a manipulação dos alimentos contribui para o aparecimento de

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), que podem gerar sintomas a curto prazo, desde
um leve mal-estar, diarreia, náuseas, vómitos, levando em casos mais graves, à morte dos
consumidores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em todo o mundo, a
cada ano, cerca de 600 milhões de pessoas adoecem após consumirem alimentos contaminados e aproximadamente 420 mil acabam por morrer, anualmente (OPAS, 2019).
Em Cabo Verde inexiste um sistema nacional de vigilância epidemiológica e investigação de
surtos de DTA propriamente dito. Ainda, de acordo com estudos de avaliação promovidos
pela OMS em 2019, conclui-se que persiste o mesmo cenário, dessa forma, inexiste informa-

ção disponível sobre a magnitude e a carga de doenças de origem alimentar, bem como sobre os principais agentes patogénicos responsáveis pelas doenças de transmissão alimentar.
Segundo dados atuais obtidos em atividades de Controlo Oficial realizadas pela ERIS (2013 a
2020) as condições do país em matéria de higiene e salubridade em todas as fases da cadeia
alimentar, de uma forma geral, ainda são insatisfatórias, constituindo um dos principais fatores de contaminação dos alimentos com consequências negativas na Saúde Pública. A venda
e compra de alimentos dispostos na via pública continua a ter um peso relevante, representando, por sua vez, um potencial risco para a saúde da população, devido à baixa qualidade

dos alimentos vendidos, bem como às deficientes condições de higiene em que esta atividade é praticada.
Desta forma, atendendo que a higiene é fundamental para a garantia de alimentos seguros
no mercado, a ERIS desenvolveu o presente Manual, destinado aos operadores do setor alimentar, de modo que estes tenham conhecimentos suficientes do que é necessário fazer
para assegurar a higiene nos processos de aquisição, produção e distribuição de alimentos. O
Manual encontra-se estruturado com base nas exigências da legislação nacional e orientações internacionais, em especial o:


Decreto-Lei nº 25/2009, de 20 de julho: Estabelece as normas gerais de higiene a que
estão sujeitos os géneros alimentícios, bem como as modalidades de verificação do
cumprimento das mesmas.
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E ainda:


Decreto-Legislativo nº 03/2009, de 15 de junho: Estabelece os princípios gerais para o
controlo da segurança e qualidade dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais;



Norma do Codex Alimentarius sobre os Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos CAC/RCP 1-1969 Rev. 4 – 2003.
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IMPORTÂNCIA DAS BOAS
PRÁTICAS DE HIGIENE
| 2.1 AS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são doenças de natureza infeciosa ou tóxica,
causada por agentes causadores de doença, biológicos, químicos ou físicos, que podem
entrar no corpo humano via consumo de alimentos (FAO, 2018).
As DTA têm consequências nefastas à saúde das pessoas, causando sintomas a curto prazo
desde um leve mal-estar, dor de barriga, diarreia, náuseas, vómitos, entre outros, e por
outro lado, podem ocasionar sintomas crónicos ou a longo prazo.

Figura 1 - Sintomas causados pelas DTA.

Apesar da maioria das DTA, nos adultos saudáveis, durar poucos dias e não deixar sequelas,
para os grupos de risco como as crianças, grávidas, idosos e pessoas imunodeprimidas, as
consequências podem ser mais graves, podendo inclusive levar à morte.
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A seguir são apresentadas as principais doenças de origem alimentar reportadas atualmente
a nível mundial:
GRUPO DE AGENTES
DE DOENÇA

SUBGRUPOS

AGENTE/DOENÇA

Bactérias







Vírus

 Norovírus;
 Hepatita A;
 Rotavírus.

E. coli / Infeções por E.coli;
Salmonella / Salmonelose;
Campylobacter / Campilobacteriose;
Listeria / Listeriose;
Vibrio cholerae / Cólera.

Biológicos
 Agente da encefalopatia espongifor-

Priões

me bovina (BSE ou "doença da vaca
louca").






Parasitas

Tênias;
Ascaris;
Cryptosporidium;
Giardia;
Entre outros.

 Micotoxinas (aflotoxina, ocratoxina

etc.);

Naturais

 Biotoxinas marinhas;
 Entre outras;

Químicos

 Poluentes orgânicos persistentes

(POP), dioxinas e bifenilos policlorados (PCB);
 Metais pesados;
 Entre outras.

Derivados da Poluição

A garantia de Boas Práticas de Higiene (BPH) em todas as etapas da cadeia alimentar é
fundamental para assegurar o fornecimento de alimentos seguros ao consumidor e prevenir
a ocorrência de DTA nas populações.

| 2.2 O QUE SÃO AS BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E

QUAIS AS SUAS VANTAGENS?
As BPH incluem as condições e medidas necessárias para assegurar a segurança e adequação
dos alimentos em todas as fases do circuito dos alimentos (Comissão do Codex Alimentarius,
Rev. 2003).
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A adoção das Boas Práticas de Higiene, em todas as fases da produção e distribuição de
alimentos, para além de promover a Saúde Pública, através da disponibilização de alimentos
seguros , traz vantagens aos operadores económicos do setor alimentar, como:
Manter e transmitir
confiança em relação aos
alimentos comercializados;

Melhorar a imagem da
empresa;

Diminuir perdas de produção
devido à contaminação dos
alimentos;

Aumentar o rendimento
económico, dentre outras.

MAS ENTÃO, O QUE SÃO ALIMENTOS SEGUROS?
Alimento Seguro: alimento livre de contaminação por agentes biológicos, químicos e
físicos, que em conjunto constituem os perigos alimentares. É também denominado de
alimento inócuo.

| 2.3 QUAIS SÃO OS PERIGOS ALIMENTARES?
Os alimentos estão constantemente sujeitos a vários perigos ou agentes contaminantes,
que, por sua vez, são considerados potenciais ou prováveis agentes causadores de doenças,
as DTA. Estes são classificados em:


Perigos Biológicos – são os que representam maior risco à saúde do consumidor. Os
perigos biológicos caraterizam-se essencialmente pela presença de microrganismos,
como bactérias, fungos, vírus ou agentes parasitários nos alimentos.

Figuras 2 e 3 - Exemplo de alimentos contaminados por fungos ou bolores.
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Perigos Físicos – constituem objetos estranhos aos alimentos que resultam de uma
contaminação física, geralmente acidental, através de deficientes práticas de higiene
dos manipuladores, da deficiente higiene e conservação das infraestruturas,
equipamentos e outros materiais em contacto com os alimentos, bem como da
inexistência ou ineficácia de planos de higienização e conservação, e controlo de
pragas.

São exemplos de perigos físicos: fragmentos de metais, fragmentos de madeira, fragmentos
de vidros, parafusos, fios de cabelo, vestígios de insetos, entre outros.

Figuras 4, 5 e 6 - Exemplos de perigos físicos: parafusos, fios de cabelo e fragmentos de vidro.


Perigos Químicos - surgem quando os alimentos entram em contato com produtos
químicos que possuem compostos tóxicos e/ou irritantes. Esses tipos de perigos
podem ser prevenidos principalmente quando se realizam procedimentos adequados
de limpeza e desinfeção, utilizando-se por exemplo produtos de higienização
aprovados para o setor alimentar e na concentração adequada, ou então quando são

adotadas as Boas Práticas de Armazenagem de géneros alimentícios, evitando o
contacto com produtos químicos utilizados nos processos de higienização.

Figuras 7 e 8 - Exemplo de produtos que podem contaminar os alimentos (verniz e produtos de higienização).
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MICRORGANISMOS BENÉFICOS VS. PATOGÉNICOS
Os microrganismos são organismos vivos de pequena dimensão, que podem ser vistos
apenas com o apoio de microscópio. Estes podem estar presentes naturalmente no
ambiente (ar), onde os alimentos são manipulados, nos equipamentos, utensílios e superfícies, estar associados aos manipuladores de alimentos (presentes na pele, nas
mãos, cabelo, boca, olhos, nariz, interior dos intestinos), bem como nas matériasprimas e ingredientes que compõem os alimentos.
Os microrganismos podem ser classificados em:


Microrganismos deterioradores: quando causam alterações nos alimentos, como
mudança de cor, cheiro, sabor, textura e aspeto dos alimentos.



Microrganismos patogénicos: quando apresentam risco à saúde do consumidor.
Muitas vezes estes podem apresentar-se em alimentos sãos ou também deteriorados.

Porém, existem ainda microrganismos capazes de causar um efeito benéfico nos alimentos, trazendo diversas vantagens ao ser humano:


Microrganismos benéficos: aqueles que são utilizados na produção de alimentos,
como vinho, cerveja, produtos de panificação, iogurte etc., e auxiliam positivamente os processos tecnológicos.

| 2.4 VIAS DE CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS
CONTAMINAÇÃO PRIMÁRIA

Ocorre principalmente na fase
da Produção Primária.
Exemplo: durante a fase da
colheita agrícola, no abate de
animais, durante atividades de
pesca, na ordenha.

COMTAMINAÇÃO DIRETA

CONTAMINAÇÃO CRUZADA

Ocorre quando a contaminação
surge do manipulador para o
alimento.

A manipulação incorreta dos
alimentos, sem ter em conta as
boas práticas de higiene, pode
resultar na contaminação
cuzada.

Este tipo de contaminação é
dos mais comuns, por exemplo
quando uma pessoa tosse ou
espirra em cima de géneros
alimentícios.
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A contaminação cruzada
ocorre quando há transferência
de substâncias ou
microrganismos prejudiciais de
uma fonte contaminada para
um alimento ou superfície não
contaminada.

São exemplos de práticas que podem resultar em contaminação cruzada em estabelecimentos de restauração: cortar com a mesma faca e na mesma tábua de corte a carne crua e produtos vegetais em seguida, sem higienização dos utensílios entre as diferentes fases, armazenar no frigorífico uma sobremesa pronta para consumo próxima de um pescado cru ou
ainda, misturar carne com pescado no mesmo recipiente.

Figura 9 - Exemplo de contaminação cruzada.

Assim, os principais veículos da contaminação cruzada são:
As mãos dos manipuladores de alimentos: sempre que estas tocam
diferentes tipos de alimentos (alimentos crus e cozinhados) sem serem
devidamente higienizadas, quando se muda de tarefa, ou sempre que
estas toquem diferentes superfícies sem a higienização entre cada
contacto.
As superfícies, equipamentos e utensílios de trabalho: sempre que estes
são utilizados durante a manipulação de alimentos diferentes, sem que
haja a correta higienização entre cada utilização, ou quando a mesma
bancada é utilizada para preparar alimentos diferentes sem a devida
higienização entre as utilizações.
Alimentos contaminados: mistura de alimentos crus e cozinhados, mistura
de alimentos contaminados com aqueles que se encontram próprios para
consumo, armazenagem de alimentos sem a devida separação dos
mesmos (por família ou categoria), descongelação inadequada de
alimentos em que o líquido de escorrimento contacta com outros
alimentos ou superfícies próximas.
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PRÉ-REQUISITOS PARA
A APLICAÇÃO DAS BOAS
PRÁTICAS DE HIGIENE
A redução da ocorrência dos perigos nos alimentos está diretamente ligada à aplicação das
Boas Práticas de Higiene pelas empresas do setor alimentar. Esta por sua vez, só é possível
quando as empresas do setor alimentar reúnem condições, tanto a nível de estrutura
(conceção externa, interna e layout), equipamentos e utensílios adequados e necessários às
atividades desenvolvidas.

| 3.1 REQUISITOS GERAIS
A disposição relativa à conceção, construção, localização e dimensões dos estabelecimentos
alimentares devem, de acordo com o Decreto-Lei nº 25/2009:
Permitir a manutenção e a limpeza e/ou desinfeção adequadas, evitar ou
minimizar a contaminação por via atmosférica e facultar um espaço de trabalho adequado para a execução higiénica de todas as operações;
Prevenir a acumulação de sujidade, contacto com materiais tóxicos, a queda de partículas nos géneros alimentícios e a formação de condensação e
de bolores indesejáveis nas superfícies;

Possibilitar a aplicação de boas práticas de higiene e evitar a contaminação
e, em especial, possibilitar o controlo de pragas;
Proporcionar, sempre que necessário, condições adequadas de manuseamento e armazenagem, com capacidade suficiente para manter os alimentos a temperaturas adequadas e concebidas de forma a permitir que estas
sejam controladas e registadas.

Para assegurar a aplicação dos requisitos acima expostos, a projeção da disposição dos estabelecimentos começa desde da fase de elaboração da planta arquitetónica até as fases de
edificação, acabamento interno e instalação interna.
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| 3.2 LAYOUT OU PROJETO ARQUITETÓNICO
A planificação da construção e conceção dos estabelecimentos alimentares deve levar em
conta, não só os processos operacionais e de funcionalidade, mas também os aspetos relacionados com a garantia da higiene alimentar, pois é nesta fase que a segurança sanitária dos
alimentos tem o seu início.

A planta arquitetónica do estabelecimento deve ser:


Desenhada de forma a não causar embaraços nas atividades do estabelecimento.
Casos particulares - Em caso de edifícios já construídos, deve-se efetuar uma avaliação
antes da instalação do estabelecimento, a fim de verificar a capacidade do espaço em
cumprir os requisitos impostos por lei.



É recomendável que as instalações tenham áreas devidamente separadas para cada tipo
de atividade, ou caso isso não seja possível, que haja espaço suficiente para que as ativi-

dades de natureza diferente sejam realizadas em separado no tempo, de forma a prevenir a ocorrência de contaminação cruzada.
Quando se opta pela separação de áreas, é recomendável que estas sejam em número
e dimensão suficiente, e devidamente identificadas.

Por exemplo, no caso de restaurantes, recomenda-se que se tenham áreas separadas
com as seguintes funcionalidades:


Área de receção de matérias-primas e ingredientes;



Área de preparação de alimentos, de higienização de loiças e utensílios;



Área de armazenagem de matérias-primas;



Instalações sanitárias;



Vestiários;



Outras consideradas necessárias e devidamente separadas.
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É também importante que a localização das áreas afetas ao processamento dos alimentos
siga o princípio de “marcha em frente”, ou seja, sem que se tenha a necessidade de voltar
para trás ou cruzar com outra área. Desta forma, recomenda-se que o percurso da “marcha
em frente” seja realizado das áreas mais sujas para as áreas mais limpas.

Definição de “marcha em frente” - circuito que os alimentos devem seguir nos estabelecimentos, da “zona mais suja” para a “mais limpa”. Por exemplo, num restaurante, os alimentos prontos a servir não podem cruzar com os alimentos ainda em
fase de preparação.

Figura 10 - Exemplo de separação das áreas num estabelecimento alimentar - queijaria, levando em
consideração o conceito de “marcha em frente”.

| 3.3 LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO E ÁREA EXTERNA
A escolha da localização de um estabelecimento alimentar deve ter em conta o meio envolvente. Assim, deve-se evitar que o mesmo esteja disposto em:


Zonas expostas a infestações de pragas (por exemplo: próximo às lixeiras);



Zonas onde não se possam remover os resíduos gerados, tanto sólidos como líquidos;



Zonas onde as atividades industriais constituam um sério risco de contaminação dos
alimentos (por exemplo: fábricas que libertam poluentes tóxicos);



Zonas sujeitas a inundações, a menos que estejam protegidas de forma adequada.
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Figuras 11, 12 e 13 - Exemplos de situações não desejadas e que devem ser levadas em conta na localização
dos estabelecimentos alimentares.

É recomendável ainda que os estabelecimentos estejam localizados em zonas de fácil acesso
(por exemplo: proximidade com fornecedores e de potenciais clientes), com garantia de
abastecimento de água potável e de energia elétrica (para garantir a iluminação, conservação de alimentos a temperaturas adequadas e outras necessidades).
As áreas externas devem ser projetadas, construídas e conservadas, de forma a prevenir a
entrada de animais, a fim de reduzir o potencial de infestação - pragas. Os orifícios devem
estar protegidos contra a entrada de pragas e as aberturas que propiciam a entrada de ar

devem estar instaladas em locais adequados e devidamente protegidas à entrada de pragas.

| 3.4 INSTALAÇÕES DAS ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
(INTERIOR)
3.4.1 TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO INDICADOS
Os pavimentos, paredes, tetos, portas, janelas e outros orifícios devem ser concebidos de

materiais não tóxicos, laváveis, impermeáveis, antiderrapantes (pavimento), lisas (paredes,
pavimentos e tetos). Acresce-se ainda a durabilidade e resistência à corrosão, facilidade de
manutenção e reparação, a preferência por cor clara, por facilitar a visualização de sujidade
e do estado de conservação das instalações.
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Figuras 4, 15 e 16 - Exemplos de áreas internas de estabelecimentos alimentares concebidos de forma
adequada (piso, paredes e tetos).

Os objetos pendurados no teto devem ser devidamente protegidos (por exemplo: lâmpadas), evitando o desprendimento de partículas. Os fios de eletricidade devem ser preferencialmente instalados no interior das paredes ou serem devidamente protegidos, por exemplo:
com calhas ou tubos de proteção, de modo a evitar a acumulação de sujidade.
Deve-se evitar a instalação de portas de madeira no interior dos estabelecimentos, em especial, as portas que comunicam com áreas de manipulação de alimentos. Deve-se ter atenção
ao espaçamento entre o vão e os bordos das portas, de forma a não facilitar a entrada das
pragas, por exemplo: através da colocação de batentes. O mesmo aplica-se as janelas ou outras aberturas em áreas de manipulação de alimentos, que devem ser protegidas, caso comuniquem com o exterior, por exemplo: com redes de malha curta contra a entrada de insetos, e desmontáveis, de forma a facilitar a sua higienização periódica.

Figuras 17 e 18 - Exemplo de rede de malha curta e desmontável instalado em uma janela e de porta estilo vaivém com batente e janela circular.
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Para o escoamento adequado de resíduos líquidos, recomenda-se que os pavimentos das
áreas de manipulação estejam equipados com ralos anti pragas e que tenham uma inclinação direcionada para os mesmos.

Figuras 19 e 20 - Exemplos de ralos de uma área de manipulação com pavimento inclinado e com filtro de
resíduos sólidos.

3.4.2 REQUISITOS APLICÁVEIS À ILUMINAÇÃO

As instalações alimentares devem dispor de luz natural e/ou artificial adequada e necessária
para garantir boas condições de trabalho e de higiene do local. Quanto à luz artificial, a preferência por luz elétrica deve ser a primeira opção, estando sempre as lâmpadas protegidas
em caso de arrebentamentos.

Figura 21 - Exemplo de lâmpada hermética (com proteção anti quebra).
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3.4.3 REQUISITOS APLICÁVEIS À VENTILAÇÃO
Por sua vez, a ventilação previne a acumulação de humidade e calor excessivos, minimizando
a condensação de vapor no interior dos estabelecimentos, nos equipamentos e nos alimentos. Assim, esta contribui para controlar a temperatura e odores e diminui a ocorrência de
contaminação dos alimentos pelo ar.
A ventilação deve ser adequada e suficiente, natural ou artificial. No caso da existência de
sistemas de ventilação mecânica, estas devem evitar o fluxo de ar de áreas sujas para áreas
limpas. Os sistemas de ventilação devem ser projetados e construídos de tal forma que o ar
não circule entre áreas possivelmente contaminadas e limpas e, quando necessário, possam
ser submetidos à manutenção e limpeza adequadas.
Deve-se evitar que ter janelas, portas ou outras aberturas entre as áreas consideradas de risco
(por exemplo: locais de recolha e armazenamento do lixo, instalações sanitárias) para as
áreas de menor risco de contaminação (por exemplo: armazém, locais de manipulação de ali-

mentos, área de exposição para venda). Em caso de impossibilidade de evitar esta comunicação, os canais devem permanecer fechados.

3.4.4 REQUISITOS APLICÁVEIS AOS DISPOSITIVOS DE HIGIENIZAÇÃO
Conforme a legislação, as instalações alimentares devem possuir um número adequado de
lavatórios devidamente localizados e indicados para a lavagem das mãos, equipados com
água limpa, materiais de limpeza das mãos e dispositivos de secagem higiénica e, sempre

Figuras 22, 23 e 24 - Exemplos de lavatório de mãos a pedal, equipado com sabonete liquido e
toalhas de papel.
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que necessário e para assegurar a segurança e salubridade dos géneros alimentícios, devem
estar devidamente separados dos que se destinam à lavagem de alimentos; e
Dispositivos adequados para a limpeza e desinfeção dos utensílios e dos equipamentos de
trabalho, fáceis de limpar e constituídos por materiais resistentes à corrosão e abastecidos
de água potável, e ainda, dispositivos adequados para a lavagem dos alimentos, designadamente tinas, cubas ou outros equipamentos desse tipo, devidamente limpos e abastecidos

de água potável.

NOTA: as toalhas de tecido utilizadas para secar as mãos não são indicadas nos estabelecimentos alimentares, pois estas acumulam humidade e sujidade, favorecendo o
desenvolvimento dos microrganismos. Devem ser utilizadas toalhas descartáveis, por
exemplo: papel-toalha.

Figuras 25 e 26 - Exemplos de cubas de higienização em cozinhas de estabelecimentos do setor alimentar.

3.4.5 REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS
As instalações sanitárias (casas de banho) fazem parte das áreas do estabelecimento consideradas como sujas ou de alto risco, devido as atividades pessoais que nelas são realizadas.
As casas de banho devem:


Ser em número suficiente, de acordo com o número de funcionários;



Ter sanitas, sistemas de autoclismo e de esgoto eficazes;



Possuir ventilação natural ou artificial adequada;



Não comunicar com os locais de manipulação, armazenagem, exposição, distribuição e
venda de géneros alimentícios.
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Por sua vez, os vestiários têm o objetivo de possibilitar aos manipuladores um espaço isolado para mudarem o vestuário de uso pessoal do de uso no trabalho, efetuar o seu devido
armazenamento e também guardarem os seus pertences pessoais (por exemplo: bolsas, telemóveis, carteiras etc.), durante o horário de serviço.
Assim, é desejável que os vestiários:


Tenham dispositivos adequados para a colocação de uniformes de trabalho separados
do vestuário e objetos pessoais, por exemplo: armários ou cacifos;



Sejam separados por sexo e que cada funcionário tenha o seu dispositivo de armazenamento;



Tenham dispositivos de armazenamento que contenham canais de arejamento, com
uma altura de 1,5m e uma inclinação no topo para evitar a acumulação de sujidade.

Figuras 27 e 28 - Exemplos de cacifo que possibilita a separação entre o uniforme de trabalho do vestuário
pessoal e de cacifo com 1,5m de altura e inclinado na parte superior .
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MATERIAIS QUE ENTRAM
EM CONTACTO COM
OS ALIMENTOS
Ao se falar em segurança sanitária dos alimentos tem que se ter em conta os materiais que
entram em contacto com os alimentos.

| 4.1 CUIDADOS A TER NA ESCOLHA/UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS
Todos os utensílios e equipamentos, incluindo as superfícies e embalagens destinados a entrarem em contacto direto ou indireto com os alimentos, devem ser suficientemente inertes

para:
evitar a transferência de substâncias nocivas para o alimento, em quantidades suscetíveis de representar riscos para a saúde humana;

evitar provocar alterações inaceitáveis na composição dos alimentos;

evitar deteriorações das propriedades organoléticas dos alimentos.

Existe um leque variado de materiais no mercado,
devidamente identificados e autorizados para a
área alimentar. A sua identificação pode ser feita
através da confirmação de um conjunto de informações específicas, que os acompanham, como
por exemplo: da menção “Para contacto com alimentos” ou do símbolo de “copo e garfo”, ou ainda
através da solicitação da ficha técnica aos distribuiFigura 29 - Símbolo que deve acompanhar
os materiais e objetos que podem entrar
em contacto com os alimentos.

dores, fornecedores ou comerciantes.
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Para reduzir ao mínimo qualquer risco de contaminação e permitir uma adequada higienização, os utensílios e equipamentos que entram em contacto com os géneros alimentícios devem:


ser construídos de materiais lisos, livre de imperfeições, dobras e ranhuras;



permitir uma limpeza perfeita;



ser resistentes;



ser construídos de forma a permitirem uma fácil inspeção visual;



ser instalados de modo a permitir a sua supervisão, higienização e manutenção periódica.

Os utensílios e equipamentos devem ser concebidas de modo a facilitar os processos de higienização, por exemplo: sempre que possível, apresentar os cantos côncavos ou redondos,
com ângulos inferiores ou igual a 90º, de modo a permitir uma adequada higienização e prevenir a acumulação de sujidades.

Figuras 30 e 31 - Exemplos de utensílios recomendados para uso no setor alimentar.

Ainda, as superfícies devem ser completamente lisas, livre de imperfeições, dobras e ranhuras, evitando o acúmulo de sujidades e o abrigo de microrganismos que favoreçam a formação de biofilmes.

Definição de “biofilmes” - são constituídos por bactérias que aderem às superfícies
graças a substâncias poliméricas extracelulares (EPS). Falhas no acabamento sanitário, pontos de solda proeminentes, ranhuras em equipamentos, frestas, presença

de poros em superfícies de polietileno (cabos de facas, tábuas de corte), tubulações
de difícil acesso para limpeza são locais que podem permitir o acúmulo de bactérias, devido a falhas na higienização, provocando a formação de biofilmes.
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A facilidade de drenagem diz respeito à capacidade de escoamento de resíduos sólidos e líquidos dos equipamentos. Os equipamentos do setor alimentar, quando possível, devem
possuir um declive/inclinação para um dos lados e canais/aberturas que permitam a eliminação rápida dos resíduos, bem como dos produtos de limpeza, desinfeção e enxaguamento
para o exterior, sem encontrar obstáculos.
Os equipamentos devem ser instalados de modo a permitir uma adequada limpeza da área

circundante, estando instalados afastados do chão, parede e teto, de modo a permitir uma
adequada limpeza e inspeção da área em volta.

Figura 32 - Exemplo de área de fabrico em estabelecimento do setor alimentar.

Os equipamentos utilizados nos processos de tratamento térmico, refrigeração e congelação
dos alimentos devem dispor, quando possível, de dispositivos de controlo de temperatura,
humidade, ou qualquer outro fator de registo que tenha um impacto sobre a segurança sanitária dos alimentos. Estes dispositivos de controlo devem estar instalados em locais de fácil
visualização.
A aplicação de produtos químicos para prevenir a corrosão de equipamentos deve ser feita
de acordo com as boas práticas de aplicação, de forma a não contaminar os alimentos. Assim, a conceção e instalação dos equipamentos, deve prevenir a contaminação dos alimentos, por exemplo: através do contato com óleos lubrificantes ou outras substâncias de manutenção, que possam causar efeitos tóxicos ou alteração das características organoléticas
dos alimentos (cor, sabor e odor).
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MANIPULADOR DE
ALIMENTOS
O manipulador de alimentos é toda pessoa que manipula diretamente os alimentos, embalados ou não, e também os equipamentos e utensílios utilizados na manipulação dos alimentos, assim como, as superfícies que entram em contacto com os alimentos, sendo esperado
que os manipuladores cumpram as regras de higiene implícitas nas BPH.

| 5.1 SAÚDE DO MANIPULADOR
Os manipuladores de alimentos desempenham um papel crucial na redução da probabilidade de contaminação dos alimentos que manipulam.
Os manipuladores devem apresentar uma excelente condição de saúde: livre de doenças infetocontagiosas, em especial, das vias respiratórias e digestivas, livres de feridas ou outras
afeções fontes de infeções.
De forma a evitar a transmissão de microrganismos para os alimentos, o manipulador deve:

Manter o seu boletim de sanidade válido, comprovando que o
manipulador não sofre de doença infetocontagiosa que o impeça de
manipular produtos alimentares;
Quando esteja afetado por doenças, informar o responsável do
estabelecimento de tais doenças ou sintomas e, se possível, das suas
causas;
Evitar manipular alimentos e entrar em locais onde se manuseiem
alimentos, quando estiver afetado por uma doença infectocontagiosa de
fácil transmissão;
Quando apresentar cortes, lesões ou feridas nas mãos:
 Limpar e desinfetar o corte, lesão e/ou ferida;
 Protegê-lo (a) utilizando pensos impermeáveis e coloridos;
 Usar luvas descartáveis, se realizar alguma tarefa.
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| 5.2 HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO
A higiene pessoal refere-se ao estado de limpeza geral do corpo e das roupas dos manipuladores de alimentos. Estes devem:


Manter um elevado grau de higiene pessoal, tomando banho diariamente, antes de
iniciar o trabalho;



Usar vestuário limpo e exclusivo para as tarefas de manipulação de alimentos. Para os
locais de manipulação direta de alimentos, o vestuário de trabalho deve incluir touca/
proteção para o cabelo, camisa, calça, avental e sapatos antiderrapantes.

Figuras 33 - Exemplo de uniforme para uso em estabelecimentos do setor alimentar.

Devem ainda:


Manter o cabelo limpo e coberto totalmente por touca ou lenço exclusivo para o uso
no estabelecimento alimentar;



Manter a barba feita e/ou protegida;



Conservar as mãos limpas e manter as unhas curtas, limpas e sem verniz;



Não utilizar adornos (como pulseiras, anéis, brincos, fios etc.), perfumes fortes e maquilhagem.

ETAPAS PARA A COLOCAÇÃO DO UNIFORME DE TRABALHO:
1º PASSO:

2º PASSO:

3º PASSO:

Colocar a touca de forma a
cobrir todo o cabelo, sem
deixar as pontas de fora.

Vestir a bata, camisa ou
camisola, depois a calça e o
avental.

Calçar os sapatos.
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5.2.1 LAVAGEM DAS MÃOS
Assim como o restante do corpo, as mãos podem conter microrganismos capazes de contaminar alimentos e provocar doenças.
QUANDO LAVAR AS MÃOS?
A lavagem das mãos é uma importante tarefa para eliminar ou reduzir a carga
de microrganismos que podem estar nas mãos. Assim, os manipuladores de
alimentos devem lavar as mãos frequentemente, especialmente:


Assim que chegar ao estabelecimento;



Antes de entrar na área de manipulação;



Sempre que efetuar a receção de mercadorias/produtos alimentares;



Antes de começar a manipular os alimentos;



Sempre que mudar de tarefa, durante os trabalhos;



Após mexer no lixo;



Após utilizar a casa de banho;



Após mexer no cabelo ou outras partes do corpo, maçanetas de portas, telemóveis e
outos objetos estranhos à área de manipulação;



Sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas.
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COMO LAVAR AS MÃOS?
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a lavagem das mãos durante 40 a 60 segundos, de acordo com as etapas demonstradas a seguir:

Passe as mãos (palma e dorso)
e o antebraço por água
corrente.

Utilize, de preferência, sabão
líquido para ensaboar o
antebraço, a palma e o dorso
das mãos.

Ensaboe os espaços entre os
dedos, esfregue as palmas das
mãos entre si com os dedos
entrelaçados.

Esfregue o dorso dos dedos de
uma mão com a palma da mão
oposta (e vice-versa),
segurando os dedos.

Esfregue os polegares com o
auxílio da palma da mão
oposta, utilizando movimentos
circulares.

Esfregue as pontas dos dedos
e unhas de uma mão contra a
palma da mão oposta (e viceversa).

Esfregue os punhos com
auxílio dos dedos e palma das
mãos, com movimentos
circulares.

Passe novamente as mãos e o
antebraço por água corrente
para remover o sabão.

Seque as mãos com uma
toalha limpa e de uso
individual, toalhas de papel ou
secador de mãos elétrico.

A UTILIZAÇÃO DE LUVAS
A utilização de luvas no setor alimentar é uma opção para
proteger as mãos ou os alimentos, no entanto esta prática
requer alguns cuidados. Ao utilizar as luvas deve-se:


Utilizar o mesmo par de luvas para a realização de uma
única tarefa;



Colocar luvas novas quando mudar de tarefas, nos casos em que forem usadas luvas descartáveis;



Substituir as luvas a cada 4 horas, quando executar
uma mesma tarefa continuadamente, ou quando as

Figura 34 - Exemplo de uso de luva
em estabelecimento do
setor alimentar.

luvas estiverem danificadas ou sempre que necessário;


Evitar tocar na cara, boca, nariz e olhos, quando estiver
a usar luvas.
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5.2.2 COMPORTAMENTO E CONDUTA DO MANIPULADOR
Os manipuladores de alimentos devem adotar comportamentos e condutas adequadas, de
acordo com as funções que desempenham, por forma a evitar a contaminação dos alimentos. Deste modo, os manipuladores devem evitar:

Falar, cantar, assobiar em cima dos alimentos;
Espirrar, tossir, assoar o nariz ou cuspir nas áreas de
manipulação de alimentos;
Coçar-se, por os dedos no nariz, boca, ouvido etc.;

Comer e beber durante a manipulação de alimentos;

Utilizar utensílios e equipamentos sujos;

Provar a comida com as mãos, dedos ou colheres sujas;

Limpar o suor com as mãos, panos ou qualquer peça de roupa;
Mexer no dinheiro, telemóvel, carteiras ou outros objetos
estranhos às áreas de manipulação.

| 5.3 FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
DOS COLABORADORES
A formação, informação e sensibilização contínua ajuda os manipuladores e os responsáveis
dos estabelecimentos a terem comportamentos que previnem a contaminação dos alimentos e a aplicar as Boas Práticas de Higiene durante as atividades nos estabelecimentos.

Os manipuladores e responsáveis dos estabelecimentos devem dispor de instrução e/ou formação adequada em matérias de higiene de géneros alimentícios e aplicação de sistemas de
autocontrolo, por exemplo: em HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point ou Análise
de Perigos e Controlo de Pontos Críticos).
35

Neste sentido, os responsáveis devem desenvolver e implementar um plano de formação
(ver anexo IV) no qual deve constar, de entre outros tópicos, conteúdos relacionados com a
higiene e segurança dos alimentos, bem como, com a aplicação de metodologias de autocontrolo.

| 5.4 VISITANTES
A entrada e permanência de visitantes nas áreas onde há manipulação de alimentos deve
ser evitada.
Em situações inevitáveis, os visitantes devem seguir percursos mais adequados,
sem que estes tenham a necessidade de
passar pelas áreas onde se encontram os
alimentos. Estes devem colocar vestuário
de proteção e cumprir as regras de boa
conduta pessoal anteriormente referidas.
Para o efeito, o estabelecimento alimentar

dever estar provido de Kits de Visitantes,
constituídos por peças de vestuário de
Figuras 35 - Exemplos de peças descartáveis de uniforme para visitantes (touca, bata e luvas).

proteção, de preferência descartáveis.
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MANIPULAÇÃO
DE ALIMENTOS
O Decreto-Legislativo nº 03/2009, de 15 de junho, que estabelece os princípios gerais para o
controlo da segurança e qualidade dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais em
Cabo Verde, consagra no seu artigo 10º, que somente devem ser colocados no mercado géneros alimentícios seguros, ou seja, que não afetam a saúde dos consumidores. Desta forma,
torna-se obrigatório que a manipulação do alimento, desde o “campo até à mesa”, seja feita
atendendo a regras que garantam a sua segurança.

Definição de “do campo à mesa” - expressão utilizada na área da segurança sanitária dos alimentos, querendo transmitir que a segurança dos alimentos começa na
produção primária (exploração agrícola e pecuária), pelo que as regras de higiene
são aplicáveis a toda a cadeia alimentar, desde a produção primária até à mesa do
consumidor.

Para que as regras de higiene sejam garantidas, os responsáveis dos estabelecimentos devem implementar medidas de controlo, quer através da supervisão direta das atividades e
dos manipuladores, quer através da implementação de sistemas de autocontrolo, que re-

querem uma maior complexidade.
O tipo de controlo e supervisão necessário depende do porte da empresa, da natureza de
suas atividades e dos tipos de alimentos envolvidos. Assim, os responsáveis e os supervisores
devem ter conhecimento suficiente sobre os princípios e práticas de higiene dos alimentos
para poder avaliar os possíveis riscos, adotar medidas preventivas e corretivas apropriadas e
assegurar monitoramento e supervisão eficazes.
Os próximos subcapítulos farão referência a procedimentos simples e fulcrais que devem ser

aplicados nos estabelecimentos alimentares, com vista a efetuar o controlo de todas as atividades nelas realizadas, garantindo assim a aplicação das BPH durante a manipulação dos alimentos.
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| 6.1 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES
O QUE DEVEMOS TER EM CONTA ANTES DE ADQUIRIR ALIMENTOS?
No momento da sua aquisição, quer sejam matérias-primas, ingredientes, produtos acabados, produtos frescos etc., é preciso ter em conta:
Planificação antecipada da receção dos produtos considerando os espaços disponíveis para a sua armazenagem;

A lista dos fornecedores e as fichas de avaliação dos mesmos;

Fichas de descrição das características organoléticas que os produtos devem
apresentar no ato de aquisição e receção (ver Anexo I);
Arquivamento das fichas técnicas dos produtos, certificados sanitários e outros
documentos que comprovem a segurança dos produtos adquiridos;
Registo de informações sobre os produtos adquiridos (nome do produto, quantidade, data da aquisição, fornecedor, entre outras informações
pertinentes).

| 6.2 TRANSPORTE
Os estabelecimentos alimentares que tem na sua atividade o transporte de alimentos devem

ter em conta os seguintes aspetos:


Veículos de transporte: devem ser
utlizados veículos que foram projetados para o transporte de géneros
alimentícios, que garantam proteção
contra a luz solar direta, e que estejam em bom estado de higiene e
conservação. A carga e descarga das
mercadorias deve ser feita no míni-

mo tempo possível, em uma área
adequada, protegida da luz solar e
de possíveis fontes de contaminação

Figuras 36 - Exemplo de veiculo adequado para o
transporte de alimentos.

atmosférica.
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Acondicionamento dos alimentos nos veículos de transporte: os alimentos devem ser
colocados em embalagens que os protejam contra choques, cheiros estranhos ou outras situações de risco que possam resultar na alteração das suas características próprias. As caixas, contentores ou recipientes de transporte devem estar limpos, serem
próprios para o uso alimentar e estar em bom estado de conservação.

Figuras 37, 38 e 39 - Exemplos de recipientes de transporte de alimentos a temperatura ambiente e a frio.



Transporte de diferentes tipos de alimentos no mesmo veículo: quando são transportados diferentes tipos de alimentos num mesmo veículo, deve-se ter em conta às características de cada alimento, assim, os alimentos com caraterísticas semelhantes devem
ser agrupados e separados dos com caraterísticas diferentes, reduzindo o risco de contaminação cruzada.

Sempre que os veículos e/ou os dispositivos de transporte forem utilizados, deve-se proceder à sua higienização adequada, entre os carregamentos, a fim de reduzir o risco de contaminação cruzada.


Transporte de alimentos perecíveis: os alimentos perecíveis são alimentos que se deterioram facilmente por conter na sua composição elevada quantidade de água, como é o
caso do leite e derivados, carnes e derivados, peixes e mariscos.

A maioria dos alimentos perecíveis deve ser transportada a temperatura de frio (refrigerados
ou congelados). Recomenda-se temperaturas de refrigeração entre 0º a 10º C, atendendo as
caraterísticas de cada tipo de alimento. Em relação aos alimentos que requerem condições
de congelação, a temperatura de transporte recomendável oscila entre -12º a -18º C.
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Durante o transporte de alimentos refrigerados ou congelados deve-se fazer o máximo
para manter a temperatura constante, de forma a não haver “quebras da cadeia de frio”, ou
seja, oscilações de temperaturas. Assim durante o transporte de alimentos é necessário:

a) Transportar os alimentos em veículos ou dispositivos de transporte que garantam a temperatura de frio ideal, assim como o seu controlo e registo frequente;

Figuras 40 - Exemplo de veículo equipado com
câmara de refrigeração.

b) Em alternativa, utilizar caixas ou recipientes
de transporte que asseguram a manutenção
da temperatura de frio. Como por exemplo:
contentores de transporte a frio, malas térmi-

cas, caixas de isopor, entre outros;
c) Utilizar placas de gelo nas malas térmicas,
caixas de isopor ou outros dispositivos de
transporte, de forma a garantir temperaturas
baixas;
d) Quando os alimentos são transportados por
longas distâncias, estes podem ser colocados

em câmaras de refrigeração ou de congelação,

Figuras 41 - Exemplo de placas de gelo e caixa de
isopor para o transporte de alimentos.

respeitando o limite de carga do equipamento.


Transporte de produtos alimentares e não alimentares no mesmo veículo: recomendase que os veículos e dispositivos utilizados para o transporte de alimentos sejam de
uso exclusivo para este fim, devendo-se evitar a sua utilização para transportar outros
tipos de produtos, como os que têm na sua composição substâncias químicas, por
exemplo: produtos de limpeza, inseticidas, combustível, entre outros.

No entanto, em casos inevitáveis, quando é feito o transporte de alimentos em simultâneo
com outros produtos, estes devem estar devidamente acondicionados, separados e isolados.
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| 6.3 RECEÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES
A receção dos produtos alimentares deve ser feita em local fechado, limpo, organizado, fresco e com boa iluminação, de acordo com as seguintes regras:

O horário de receção dos produtos alimentares deve ser organizado

de modo a que este não coincida com períodos de maior volume de
trabalho e evitando a ocorrência da receção de produtos alimentares
de diferentes fornecedores em simultâneo.
Os manipuladores implicados nesta atividade devem utilizar equipamentos de proteção adequada, por exemplo: aventais, botas de proteção, luvas de proteção, toucas de utilização exclusiva para esta tarefa. Além disso, devem lavar adequadamente as mãos antes e depois da receção dos alimentos e verificar as seguintes condições:


Se os veículos e dispositivos de transporte se encontram limpos, e se os produtos estão protegidos da exposição solar e das
impurezas do meio ambiente;



Se os alimentos congelados ou refrigerados foram transportados em condições adequadas de frio;



Se os produtos alimentares se encontram em bom estado de
higiene, sem sinais de contaminação ou de deterioração;



Se as embalagens se encontram em bom estado de higiene e
íntegras (por exemplo: sem estar amassadas ou rotas);



Se a rotulagem dos produtos embalados contém as informações obrigatórias, em português e em letras visíveis;



Se existem os documentos que acompanham os produtos alimentares e que permitam assegurar a sua rastreabilidade.

As embalagens exteriores (embalagens secundárias ou terciárias) devem ser descartadas e removidas antes de armazenar os produtos.

A armazenagem dos produtos alimentares deve ser feita com a maior
celeridade.
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Os alimentos que não cumprem os critérios de
segurança e de qualidade devem ser rejeitados
ou devolvidos de imediato ao fornecedor. Nos
casos em que não seja possível a sua devolução, estes devem ser devidamente identificados e armazenados em separado (ver anexo
VIII | modelo de identificação de produtos

alimentares Não Conformes).
Os operadores do setor alimentar devem registar e guardar todas as observações feitas no
ato da receção dos produtos alimentares (ver
anexo VI).

| 6.4 ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES
As condições de armazenagem e conservação dependem de cada tipo de produto alimentar.
Existem produtos que podem ser armazenados à temperatura ambiente e outros a temperaturas de refrigeração ou congelação.

cuidados a ter durante a armazenagem dos alimentos
De uma forma geral, deve-se ter em conta as condições de higiene e temperatura do local
onde os produtos serão armazenados (por exemplo: prateleiras, frigoríficos, arcas etc.), bem
como garantir o bom funcionamento dos equipamentos de conservação, designadamente,
os equipamentos de frio, por forma a garantir a temperatura ideal de conservação.

Fatores importantes para a conservação de alimentos
Os alimentos, por si só, são excelentes meios de crescimento de microrganismos, em particular, de bactérias e fungos. A segurança e qualidade dos alimentos está ligada aos fatores
intrínsecos e extrínsecos que influenciam o comportamento dos microrganismos que neles
conseguem sobreviver. O conhecimento destes fatores permite adotar medidas que inibem
a multiplicação microbiana, prevenindo situações de risco para a saúde dos consumidores.
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Considera-se dois tipos de fatores que influenciam a sobrevivência e crescimento de microrganismos nos alimentos:


Fatores intrínsecos – aqueles ligados ao próprio alimento (por exemplo: nutrientes,
quantidade de água ativa disponível neste, quantidade de nutrientes, pH etc.);



Fatores extrínsecos – aqueles ligados ao ambiente onde o alimento se encontra exposto ou armazenado (por exemplo: temperatura, tempo de armazenamento, humidade e
nível de oxigénio disponível).

Armazenagem de alimentos não perecíveis (a temperatura ambiente)
É recomendável que o espaço destinado à armazenagem e exposição de alimentos seja exclusivo para estes, evitando a colocação de produtos alimentares próximos de produtos não
alimentares, como é o caso dos produtos de limpeza, cosméticos, materiais de construção,
entre outros.

O espaço de armazenamento deve ter dimensão suficiente para que não haja a sobrelotação, apresentando-se sempre limpo e arrumado. Deve-se armazenar os alimentos em estantes, prateleiras ou por cima de paletes, afastados das paredes e tetos e criando corredores
de circulação entre os mesmos.

Figuras 42 e 43 - Exemplos de arrumação em prateleiras e em armazém.

Os alimentos devem ser armazenados agrupados por tipologia, por um lado, evitando-se o
contacto entre produtos de diferente natureza, e por outro, facilitando a gestão do stock de
produtos, bem como o controlo do prazo de validade.
Deve-se sempre ter em conta o princípio de que os primeiros produtos a entrar devem ser
os primeiros a sair: FIFO - First In, First Out ou em português, PEPS - Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair.
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Definição de “FIFO – First In First Out” - o FIFO ou PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro
a Sair) corresponde a uma estratégia de gestão de stock na qual os produtos que
estão armazenados há mais tempo devem ser despachados primeiro.

Conservação de alimentos perecíveis
Os alimentos que requerem temperaturas especiais de conservação, tais como os altamente
perecíveis (ver anexo VII), não devem permanecer mais de 2 horas, à temperatura ambiente.
Para os alimentos a serem conservados em arcas congeladoras, como é o caso do pescado,
marisco e carnes, entre outros, estes devem ser separados, podendo cada grupo ser colocado em um equipamento de congelação separado ou, em caso de impossibilidade, dentro do
mesmo equipamento, tendo o cuidado de efetuar a separação dos produtos por tipologia.
Para os alimentos a serem conservados no frigorífico, deve-se ter sempre em atenção a forma de como arrumá-los no equipamento.

1 PRATELEIRA SUPERIOR:
Iogurte, nata, queijo, compota, ovos
embalados e maionese.

2 ZONA INTERMÉDIA:
Fiambre e charcutaria, conservas
abertas e bolos.

3 ZONA POR CIMA DAS
GAVETAS:
Carnes e peixes crus (quando estiverem em descongelação), sopas e
pratos cozinhados.

4 GAVETAS:
Frutas e legumes frescos.

5 PORTA:
Leite, sumos e manteiga.

6 CONGELADOR:
Os alimentos devem ser organizados de forma lógica, por exemplo:
uma gaveta para carne e outra para
legumes etc. Deve-se identificar os
alimentos, indicando a data de congelação, para que os alimentos mais
antigos sejam consumidos primeiro.
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Nas prateleiras superior e do meio, que correspondem às áreas mais frias do equipamento, devem ser colocados os iogurtes, compotas, queijos, fiambres e outros produtos que estão prontos para comer. Por exemplo: sobras de comida, bolos etc.



Nas prateleiras inferiores, deve-se colocar a carne e o peixe quando se pretende fazer a
sua descongelação. E nas gavetas, deve-se colocar as frutas e legumes frescos.

| 6.5 EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO
Principais funções da embalagem alimentar
As embalagens alimentares têm como principias funções:
Proteger os géneros alimentícios contra fontes de contaminação,
choques, vibrações e compressões durante o transporte, distribuição, armazenagem ou qualquer outro tipo de manuseamento.
Garantir a proteção contra perda de integridade ou adulterações acidentais ou provocadas.
Funcionar como barreira, controlando a humidade, o oxigénio e a
exposição à luz nos alimentos, evitando que microrganismos presentes na atmosfera possam desenvolver-se nestes, mantendo a sua durabilidade e minimizando as perdas por deterioração.
Disponibilizar informações diversas aos consumidores e operadores
(por exemplo: sobre as formas de utilização, de conservação etc.).

As embalagens devem garantir uma baixa migração dos componentes que fazem parte da
sua composição para os alimentos, de modo a que não ponham em risco a segurança do
consumidor e que mantenham as características organoléticas do produto.

Tipos de materiais
No mercado podem ser encontradas embalagens alimentares produzidas em diversos tipos
de materiais, tais como vidro, metal, plástico, cartolina ou cartão e esporadicamente em madeira, têxteis ou cortiça, dependendo da sua finalidade.
As embalagens alimentares podem ser classificadas como rígidas, flexíveis ou semirrígidas.
Em alguns casos é a espessura do material que classifica a embalagem.
45

MATERIAL/
EMBALAGEM

RÍGIDAS

SEMI-RÍGIDAS

FLEXÍVEIS

Latas em folha de
flandres e alumínio.

Bandejas de
alumínio.

Folhas de alumínio e
estruturas
laminadas.

Bandejas, garrafas,
potes, grades e
caixas.

Bandejas em poliestireno expandido.
Frascos, copos e potes termo-formados.

Filmes e estruturas
laminadas.

Caixas de cartão
canelado e cartão
compacto.

Caixas e cartuxos em
cartolina, bandejas e
alvéolos em polpa
moldadas.

Folhas de papel e
estruturas
laminadas.

METAL

Garrafas e
frascos.
VIDRO

PLÁSTICO

CARTOLINA E
CARTÃO

Quando se fala sobre as embalagens, deve-se ter sempre em conta as matérias-primas utilizadas no fabrico das mesmas, para que se possa definir a tecnologia aplicada, os custos associados, a finalidade de uso, se podem ser reutilizáveis etc.
Além disso, os processos de embalamento devem ser realizados em áreas adequadas, devendo respeitar os requisitos expostos no Capítulo 3 do presente Manual, devendo também
ser aplicadas as Boas Práticas de manipulação de géneros alimentícios.
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A reutilização de embalagens é permitida?
A reutilização de embalagens no setor alimentar
deve ser feita atendendo aos cuidados que asseguram a salubridade dos alimentos. Deve-se ter
em atenção que alguns materiais de embalagens
possuem caraterísticas que não permitem a sua
reutilização ou uma reutilização limitada. Assim,

ao reutilizar as embalagens no setor alimentar,
deve-se certificar que:


As embalagens são concebidas a partir de materiais adequados e de acordo com processos tecnológicos que garantem a sua utilização repetida;



As embalagens reutilizáveis não foram utilizadas para colocar ou armazenar outros
produtos, principalmente produtos não alimentares ou perigosos, como lixívia, detergentes, diluentes etc.;



As embalagens, quando reutilizáveis, estão em bom estado de conservação, livre de
fissuras, arranhões ou saliências que funcionam como abrigos para alojar microrganismos, para além de dificultar as operações de higienização. Estas devem ser fáceis de
higienizar.

IMPORTANTE:
A reutilização de papel para o acondicionamento de alimentos não é aconselhada e
representa um risco iminente de contaminação dos alimentos, pois não são aplicadas medidas eficientes de desinfeção destes materiais. Nota-se que o papel não é
lavável e não se pode eliminar os microrganismos pela aplicação do calor. O risco
pode ser agravado quando são utilizados papéis que não foram feitos com o propósito de entrar em contacto com os alimentos, de entre os quais os jornais, papéis
de escritório etc., que podem potenciar a transferência de compostos de tintas e
outros químicos presentes nestes para os alimentos.
De forma semelhante, a reutilização de embalagens de plástico, como embalagens
de gorduras, manteiga, óleo, água engarrafada, não é aconselhada no setor alimentar, devido às suas caraterísticas, que não garantem a inércia e a necessária proteção ao género alimentício, após a primeira utilização.

A reutilização de embalagens com aplicações em diversas atividades não alimentares, nomeadamente, embalagens de tintas, detergentes e outros produtos não alimentares é proibida.
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A ÁGUA E A
SEGURANÇA DO
SETOR ALIMENTAR
A água potável é essencial para garantir a saúde humana, mas também a segurança e qualidade dos alimentos que são produzidos, comercializados e consumidos.

Abastecimento de água em estabelecimentos alimentares
A água utilizada como matéria-prima na preparação dos alimentos e higienização no estabelecimento (instalações, equipamentos, utensílios, lavagem das mãos etc.) deve ser potável e
em quantidade suficiente.
A água pode provir, de preferência, da rede pública de abastecimento ou de fonte privada
(por exemplo: captação própria através de furos, tanques de distribuição ou outros), desde
de que seja garantida a sua potabilidade.
Quando a água provem da rede privada, deve-se ter em conta alguns aspetos que garantam
que esta é potável e adequada para o consumo. Desta forma, ao adquirir água da rede privada, deve-se verificar:


a sua origem, se provém de locais que não apresentam riscos de contaminação;



o sistema de armazenagem e distribuição (por exemplo: local de armazenamento livre
de possíveis fontes de contaminação);



forma de tratamento da água (métodos e produtos utilizados).
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Nas instalações alimentares, recomenda-se que a água seja disponibilizada de forma corrente, em especial, nas áreas de preparação e manipulação de alimentos, instalações sanitárias
e lavatórios de lavagem das mãos.
Nos locais onde ainda não se dispõe de rede pública de abastecimento de água ou de água
corrente ininterrupta durante o dia, aconselha-se aos operadores a utilização de reservatórios (tanques) de água, com capacidade suficiente para satisfazer as necessidades do estabele-

cimento, devidamente instalados e canalizados, assegurando a distribuição de água de forma
corrente nas instalações.
Os reservatórios de água devem respeitar as seguintes caraterísticas:


Serem construídos de materiais aprovados para a indústria alimentar;



Serem mantidos em bom estado de conservação, livre de fendas, vazamentos e infiltrações;



Estarem devidamente protegidos com tampas;



Serem frequentemente higienizados, utilizando produtos apropriados ao setor alimentar, respeitando a dosagem correta dos detergentes e desinfetantes e mantendo os
registos das higienizações efetuadas (ver anexo II e anexo III).

Figura 44 - Exemplos de reservatórios de água indicados para o setor alimentar.
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GESTÃO DE
RESÍDUOS
Ao longo da sua preparação, produção e distribuição, os alimentos são sujeitos a várias operações que podem gerar uma variedade de subprodutos considerados inúteis ou descartáveis, chamados de resíduos.

São exemplos de resíduos: folhas, talos e casca de vegetais, óleos usados de fritura,
restos de alimentos, materiais de embalagem, utensílios descartáveis, águas residuais, entre outros.

Os resíduos alimentares, que também são chamados de lixo alimentar, representam uma via
de contaminação significativa para os alimentos, quer por favorecerem o crescimento e proliferação de microrganismos prejudiciais, quer por atraírem animais considerados pragas
(por exemplo: ratos, baratas, moscas, formigas etc.) para o interior dos estabelecimentos.
Por esta razão, a gestão adequada de resíduos num estabelecimento alimentar é essencial
para evitar a contaminação dos alimentos. De acordo com as boas práticas de higiene e manipulação de alimentos, os resíduos alimentares devem:
Ser depositados em recipientes feitos de materiais adequados, de fácil limpeza e
desinfeção (por exemplo: aço inoxidável, plástico).
Recomenda-se que os mesmos:


Estejam revestidos internamente com sacos de plástico, por forma a facilitar a remoção dos resíduos e facilitar a posterior lavagem e desinfeção;



Tenham tampa e sejam de abertura não manual (com pedal);



Estejam sempre fechados/tapados e por isso, deve-se evitar o seu enchimento excessivo;



Sejam mantidos afastados dos equipamentos de preparação/produção
de alimentos, por exemplo: fogões, frigoríficos, bancadas e mesas de trabalho, para evitar a contaminação cruzada de alimentos.

Serem esvaziados quantas vezes forem necessárias.
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Figuras 45 e 46 - Exemplos de recipientes de lixo de abertura com pedal.

O local de recolha/armazenagem do lixo deve:


Ser concebido de modo a permitir a limpeza adequada e impedir o acesso de animais;



Estar ao abrigo do sol e da chuva (caso esteja localizado numa área externa ao estabelecimento);



Ser completamente isolado dos locais de manipulação de alimentos.

Os resíduos alimentares devem ser escoados respeitando as regras de proteção do meio ambiente. No caso dos resíduos líquidos, deve haver declives nos pavimentos das áreas de manipulação de alimentos que os direcionem para os canais de escoamento (sifões ou ralos).
Deve ainda, haver dispositivos de suporte para a sua recolha adequada (com tampa e rodas)
que permitam o isolamento e transporte destes de forma segura.

Figura 47 - Exemplo de área externa de recolha e armazenamento de resíduos.
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CONTROLO DE
PRAGAS
As instalações alimentares podem, muitas vezes, apresentar condições favoráveis para o
abrigo e alimentação de animais, com especial atenção aos animais que são considerados
pragas aos estabelecimentos.
As pragas são capazes de entrar nos estabelecimentos, por exemplo: através dos produtos
adquiridos durante a etapa de receção, através dos veículos de transporte ou de equipamentos, podendo reproduzir-se e gerar infestações. Ao estarem presentes num estabelecimento,
poderão contactar com os alimentos e contaminá-los.
Assim, é importante que um controlo efetivo e contínuo seja efetuado, através da implementação de medidas preventivas e corretivas, de modo a impedir a atração, o acesso, abrigo e/ou a proliferação de pragas nos estabelecimentos do setor alimentar.
O controlo de pragas não deverá ficar restrito apenas ao interior do estabelecimento, pois na
maioria das vezes, as pragas se estabelecem nas áreas externas onde se escondem. Neste
caso, as áreas externas devem ser mantidas livres de entulhos, sucatas e materiais fora de
uso e ainda, recomenda-se as seguintes medidas:

As áreas ao redor dos estabelecimentos devem estar
pavimentadas;

As passagens vizinhas devem ser mantidas livres e limpas;

A vegetação, quando houver, deve ser mantida aparada a fim de
não constituir áreas de esconderijo de pragas;
As áreas externas, quando iluminadas, deve-se dar preferência ao
uso de lâmpadas de vapor de sódio e instaladas em locais distantes das portas de modo a não ser fator de atratividade de insetos
noturnos para os estabelecimentos.
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Para uma maior eficiência na implementação das medidas de controlo de pragas, estas devem ser indicadas, compiladas e organizadas em um documento, denominado Plano de Controlo de Pragas.

A definição do conteúdo de um Plano de Controlo de Pragas, deverá responder as
seguintes perguntas:


Que tipos de pragas existem na área circundante e quais podem ser atraídas
para o estabelecimento?



Quais são as possíveis vias de entrada das pragas no estabelecimento?



Quais as medidas preventivas que devem ser implementadas para impedir a
entrada e a proliferação das pragas no estabelecimento?



Quais as medidas de monitorização que devem ser implementadas para assegurar a eficiência do Plano?



Quais as medidas corretivas que devem ser implementadas em caso de infestações graves?



Como documentar o Plano de Controlo de Pragas?
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PROCEDIMENTOS
DE HIGIENIZAÇÃO
A higienização consiste numa etapa de limpeza seguida de desinfeção e que tem por objetivo
inicial a remoção da sujidade, seguido da eliminação de possíveis microrganismos.
Dependendo do tipo de superfície e do processo em causa, pode ser realizada a higienização
no seu todo ou somente a limpeza, sem a etapa de desinfeção.

| 10.1 FASES DO PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO
Os métodos e os materiais a utilizar dependem do tipo de estabelecimento alimentar. A seguir, são apresentadas as etapas do processo genérico de higienização das superfícies:

1.

3.

LIMPEZA
PRÉVIA:

ENXAGUE:
Tem o objetivo de remover os
resíduos de detergente.

É a remoção dos resíduos sólidos,
recorrendo a força física e
utensílios apropriados.

4.
DESINFEÇÃO:

2.
LIMPEZA OU
LAVAGEM
PROFUNDA:
É a aplicação de detergente para remover matéria orgânica e inorgânica,
respeitando as dosagens e o tempo de
ação prescrito.

É a remoção do excesso de água
para reduzir o surgimento de
microrganismos (fungos e bactérias) e insetos, podendo ser feita
ao ar livre.

6.
SECAGEM:

É a aplicação de produtos desinfetantes
para eliminar ou reduzir para níveis aceitáveis os microrganismos, respeitando as
indicações de dosagens, tempo de contacto e modo de aplicação.

5.
ENXAGUE:
Idem ao 3.
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REGRAS BÁSICAS:
Ao efetuar a higienização das instalações devem ser consideradas algumas regras básicas:

Antes de iniciar a limpeza, proteger todos os alimentos (incluindo os colocados em expositores e vitrines).
A limpeza deve ser sempre realizada no sentido de cima para baixo, e das
áreas mais limpas para as mais sujas:
 Paredes e teto (quando necessário);
 Superfícies acima do chão (prateleiras, bancadas, mesas, cadeiras,
corrimãos, entre outros);
 Equipamentos existentes nos espaços;
 Instalações sanitárias;
 Chão ou pavimento é o último a limpar.
As bancadas e equipamentos devem ser limpas preferencialmente com
material descartável para evitar focos de contaminação.

Recomenda-se utilizar diferentes panos de limpeza ou panos descartáveis
para as bancadas e utensílios, as mesas, cadeiras e outros mobiliários, ter
material específico para o pavimento, entre outros.

Os pavimentos das áreas de manipulação de alimentos e toda a zona de
exposição (zona de venda) não devem ser varridos a seco, pois propicia a
deposição de pó sobre os alimentos, utensílios e equipamentos.

Evitar a prática de borrifar com desinfetante em spray as áreas onde existam alimentos em confeção ou em exposição .

| 10.2 DETERGENTES E DESINFETANTES
Existem diferentes tipos de detergentes e desinfetantes indicados para cada tipo de superfície. É necessário garantir a sua utilização correta de forma que estes não contaminem os alimentos. Para isso, o estabelecimento deverá manter as fichas técnicas dos produtos usados,
normalmente disponibilizadas pelos fabricantes, nas quais se pode encontrar informações
sobre o modo de uso adequado e seguro (ver anexo IX).
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De entre os desinfetantes, o hipoclorito de sódio, vulgarmente conhecido por lixívia, é um
desinfetante comum e fácil de ser encontrado no mercado. A seguir são indicados os valores
de diluições da lixívia, eficazes para eliminar ou reduzir para níveis aceitáveis a quantidade de
microrganismos nas superfícies.

Diluição de lixívia para superfícies comuns em estabelecimentos públicos: 1 parte de lixívia
em 99 partes iguais de água (aplicável também para habitações):
Concentração original da lixívia

Para obter 1 litro de solução de lixívia pronta a utilizar:

%

Volume de lixívia

Volume de água

5

10 mililitros

990 mililitros

Nota1: Para diluir a lixívia de forma mais simples e conforme a quantidade de solução de lixívia que deseja preparar, recomenda-se: 5 colheres de sopa de lixívia em 3,8 litros de água
ou 4 colheres de chá de lixívia em 1 litro de água.

Nota 2: Por razões de segurança e melhor utilização dos produtos químicos de higienização,
deve-se consultar os rótulos ou ficha técnica do produto, para se informar das suas funções, dosagem e o seu tempo de atuação.

| 10.3 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE HIGIENIZAÇÃO
Recomenda-se a existência de materiais de higienização exclusivas para cada área, atendendo ao nível de risco das áreas a higienizar.
Os panos utilizados na higienização devem, sempre que possível, ser de uso único e descartáveis. Quando não o forem, devem ser diferenciados por um código de cores para cada
área, de acordo com o nível de risco. Geralmente, a separação de cores é dividida em 4 áreas
(abaixo um exemplo aplicável a estabelecimentos do setor alimentar):

VERDE

Áreas públicas, como receção e corredores.

AZUL

Bancadas, mesas, cadeiras, entre outros.

AMARELO

Áreas de preparação de alimentos, como cozinha e qualquer
ambiente onde há manuseio de alimentos.

VERMELHO

Lavatórios e instalações sanitárias.
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| 10.4 ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS,
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE HIGIENIZAÇÃO
Na armazenagem dos produtos, equipamentos e utensílios de
higienização devem ser respeitadas as seguintes regras:

O local de armazenamento deve estar separado fisicamente
das áreas de manipulação de alimentos e ser um espaço fechado, com acesso restrito. Caso não seja possível, deve existir
uma separação evidente entre os produtos, materiais e equipamentos de higienização e os alimentos.
O local de armazenamento deve estar identificado como tal.

Todos os derrames de produtos de higienização devem ser tratados de imediato.
Os produtos de higienização devem ser armazenados nas suas
embalagens originais e estar sempre adequadamente rotulados.
Todos os produtos devem estar corretamente identificados
para o uso pretendido, por exemplo: codificados por cores ou
rótulos.

| 10.5 PLANO DE HIGIENIZAÇÃO
O plano de higienização (ver anexo IX, aplicável a estabelecimentos do setor alimentar) é um documento que estabelece
um conjunto de informações e normas respeitantes a cada local, equipamentos e utensílios contíguos, para assegurar a correta limpeza e desinfeção. Deve conter as seguintes informações:


O que deve ser higienizado (zonas, estruturas/
equipamentos);



Com o que deve limpar/desinfetar (materiais, equipamentos);
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Quando (periodicidade de higienização);



Como (metodologia);



Quem (responsável pela execução da operação).

O plano de higienização deve ser do conhecimento de todos os funcionários e estar afixado
em local visível.

A realização de um registo de higienização permite demonstrar a aplicação do estabelecido
no plano de higienização, devendo nesse registo constar (ver anexo X):


Data da limpeza;



Produto utilizado (detergente e/ou
desinfetante);



Como limpou (acessórios de limpeza
utilizados);



Quem limpou (responsável pela
limpeza).

| 10.6 VERIFICAÇÃO
A adequação e execução do plano de higienização devem ser controladas regularmente através de verificação qualitativa, ou seja, a verificação dos procedimentos de limpeza e desinfeção efetuados ou por inspeção visual, bem como quantitativa, através do controlo analítico
microbiológico/químico.
O registo da verificação efetuada poderá ser individual ou acrescentado ao registo de higienização, com as rúbricas de quem verificou e como verificou (ver anexo X).
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PLANO DE
MANUTENÇÃO
O Plano de Manutenção das instalações, equipamentos e utensílios inclui a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos. Tem o objetivo de prevenir ou corrigir quebras ou falhas no
funcionamento dos mesmos, prolongando o seu tempo de vida útil.

| 11.1 TIPOS DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO
Existem 2 tipos de manutenção a ser feita num estabelecimento alimentar, a preventiva e a
corretiva (ver anexo XI).

Consiste em prever possíveis falhas em todo o estabelecimento e instalações (equipamentos, superfícies e utensílios), cuja manutenção deve ser

1.
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA

feita de uma forma periódica.
O cronograma de manutenção preventiva deve ser elaborado com base
nas recomendações do fabricante constante nas fichas técnicas ou no histórico de ocorrências de manutenção corretiva, considerando ainda, o
tempo de vida útil dos equipamentos e o tempo previsto para troca de
peças.
É o tipo de manutenção que é realizada quando ocorre um dano ou uma

2.
MANUTENÇÃO
CORRETIVA

falha propriamente dita. Por exemplo: avaria nos equipamentos, danos
nas superfícies que entram em contacto com os alimentos, infiltração
numa parede, entre outras. Esta deve ser realizada sempre que se identifica algum dano ou falha.

61

O sistema nacional de controlo oficial dos géneros alimentícios tem o
objetivo de regulamentar a segurança ao longo de toda a cadeia
alimentar, o que inclui a produção, a manipulação, armazenagem,
processamento e distribuição de alimentos, para proteger a saúde dos
consumidores e também, garantir a proteção contra fraudes no setor
alimentar.
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CONTROLO
OFICIAL
O Decreto-Legislativo nº 03/2009, na sua Secção III, referente ao
controlo de géneros alimentícios e de alimentos para animais,
designadamente no artigo 26º, determina que as autoridades
competentes em matéria de segurança sanitária de alimentos,
devem realizar, de forma regular e sistemática, o controlo dos
géneros alimentícios, a fim de verificar e assegurar o cumprimento das normas legais, nas quais estão incluídas as normas
legais de higiene dos géneros alimentícios.
As ações de controlo oficial de géneros alimentícios não estão
sujeitas a aviso prévio e podem ser realizadas em qualquer fase
da produção, transformação e distribuição dos géneros alimentos, incluindo a importação e a exportação. As ações de controlo
devem ser realizadas em função dos riscos identificados, da experiência e conhecimentos adquiridos em ações anteriores, da
fiabilidade das ações já realizadas pelos operadores dos setores
envolvidos, bem como da suspeita de eventual incumprimento.
A nível nacional são várias as entidades que participam do controlo oficial dos estabelecimentos alimentares, com enfoque para o controlo da aplicação das normas legais de higiene dos alimentos, dentre as quais: a Entidade Reguladora independente
da Saúde (ERIS), a Inspeção Geral das Atividades Económicas
(IGAE), as Delegacias de Saúde e as Câmaras Municipais.
Cabe aos operadores económicos do setor alimentar conhecer e
aplicar as normas legais em matéria de higiene dos alimentos. A
aquisição de conhecimentos sobre esta matéria passa pela garantia do acesso a ações de formação e a materiais didáticos,
como é exemplo o presente Manual de Boas Práticas de Higiene
para os Estabelecimentos Alimentares.
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FICHA DE DESCRIÇÃO DE
CARATERÍSTICAS
ORGANOLÉTICAS
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

Carne bovina, ovina, e caprina








Suíno (porco)





Carne de frango





Miúdos (coração, fígado, rins)








Embutidos (ex. linguiça, chouriço, presuntos, fiambres, salames, etc.)

Peixes frescos











Bivalves (mexilhões, amêijoas,
vieiras, ostras, navalhas etc.)





CARATERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS
Consistência firme e seca;
Cor vermelho vivo brilhante;
Cheiro agradável;
Ausência de manchas esverdeadas, cor escura ou
pontos brancos.
Consistência firme;
Gordura branca e firme, não amolecida, nem pegajosa;
Cor rosada;
Ausência de manchas esverdeadas, cor escura ou
pontos brancos;
Cheiro característico e agradável.
Consistência firme, bem aderida aos ossos;
Cor amarela pálida, ligeiramente rosada;
Ausência de manchas esverdeadas, cor escura ou
pontos brancos;
Cheiro característico e agradável.
Superfícies brilhantes;
Firmes ao tato;
Cor é regular, sem manchas de cor diferente e pontos
brancos;
Cheiro característico e agradável.
Cor original, sem sinais da presença de fungos ou corantes;
As linguiças não devem ter bolhas de ar ou apresentarem líquidos no seu interior;
O salame não deve apresentar bolor, nem estar escuro demais ou endurecido pela perda de água.
Olhos cristalinos, convexos, pupila negra e brilhante;
Guelras com cor vermelha e brilhante;
Pigmentação viva e brilhante;
Muco transparente;
Corpo rígido;
Barbatanas intactas sem traumatismos e parede abdominal rígida;
Cheiro a maresia ou neutro.
Conchas fechadas e com água límpida no interior;
Carne húmida, esponjosa e aderente a concha;
Cheiro pronunciado a maresia.
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GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

CARATERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS

Chocos, lulas, polvos







Camarão










Peixe seco

Produtos hortofrutícolas







Pele brilhante e aderente;
Carne firme, branca ou rosada;
Tentáculos resistentes ao puxar ou esticar;
Olhos salientes e brilhantes;
Cheiro a maresia.
Carne firme;
Cor rosada ou acinzentada (dependendo do tipo);
Cabeça aderente ao corpo;
Carapaça aderente à carne;
Cheiro característico e agradável.
Consistência firme, seca e não pegajosa;
Ausência de manchas rosa e/ou avermelhado;
Ausência de pequenas manchas brancas e/ou castanho escuro, provocadas por fungos;
Ausência de manchas amarelo-alaranjadas;
Ausência de alterações de cor;
Ausência de odores estranhos;
Ausência de viscosidade (aspeto melado) de cor amarelada;
Ausência de vestígios de vísceras, larvas e organismos visíveis, bem como qualquer material estranho como pedras,
terra e outros.







Aspeto fresco;
Sem raízes podres;
Sem muita terra aderente;
Secos ou com pouca humidade;
Isentos de organismos visíveis bem como sinais de danos por
estes provocados;
 Batatas e cenouras não devem apresentar manchas verdes.

Ovos




Casca íntegra e limpa;
Sem sinais de fezes.

Produtos pré-embalados







Embalagens limpas e intatas;
Latas ou pacotes não opados, amolgados e enferrujados;
Sem sinais da presença de organismos visíveis;
Rotulagem bem percetível;
Com prazo de validade válido (não expirado/ultrapassado).



Produtos congelados

Completamente duros, sem ceder em absoluto a pressão dos
dedos;
 Não devem conter água ou estar um pouco moles;
 Ausência de cristais de gelo ou presença de humidade no interior da embalagem, pois estes sinalizam a quebra na cadeia
de frio e representa um problema sanitário;
 Embalagem intacta.
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PLANO DE HIGIENIZAÇÃO DO
RESERVATÓRIO DE ÁGUA

A manutenção da qualidade da água utilizada nos estabelecimentos alimentares é essencial
para garantir a inocuidade dos alimentos, pois a água contaminada pode servir de veículo de
transmissão de microrganismos, como protozoários, bactérias, vírus, entre outros agentes
infeciosos.
O exemplo a seguir poderá ser adaptado e implementado, tendo em conta cada caso em
concreto.

Frequência da
higienização

Materiais
utilizados

Método de
limpeza

1. Semestralmente, ou
2. Sempre que ocorrer uma das seguintes situações:
 Identificado contaminação da água
 Entrada de objetos, animais ou pessoas no reservatório
 Presença de sujeira no reservatório (exemplo: folhas, lama, lodo, entre outras)
 Mudanças no aspeto da água, como cor, odor ou sabor.
Balde limpo, panos limpos, esponja, vassoura, pá de plástico, escovas
macias, exclusivos para esse uso, hipoclorito de sódio ou solução de lixívia a 2,5%.
1. Programar a lavagem do reservatório com antecedência, para evitar o
desperdício de água;
2. Fechar o registro de entrada ou amarrar a boia da caixa de água, para
impedir a entrada de água no reservatório, dias antes da lavagem;
3. Consumir a água até atingir a quantidade necessária para a limpeza do
reservatório (aproximadamente um palmo de água). Quando o reservatório estiver quase vazio, impedir a saída da água nas canalizações do
estabelecimento;
4. Usar roupas limpas, luvas e, se for necessário entrar no reservatório,
usar botas de borracha (exclusivas para esse uso);
5. Esfregar as paredes, o fundo e as tampas do reservatório utilizando
esponja, vassoura, escova macia ou panos limpos. Não se deve utilizar
escova de aço, sabão, detergente ou outros produtos de limpeza, pois
estes poderão danificar ou deixar resíduos no reservatório, comprometendo a qualidade da água;
6. Retirar todos resíduos do fundo do reservatório com o auxílio de pá,
balde e panos limpos, deixando o reservatório totalmente limpo;
7. Enxaguar as paredes e o fundo, deixando que a água escoe através da
canalização, promovendo a saída da água e, em seguida, abrir o registro
de entrada de água.
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Método de
desinfeção

1. Após a lavagem do reservatório, abrir1 o registro de entrada e deixar
entrar água no reservatório até encher;
2. Fechar o registro e acrescentar 1 litro de lixívia a 2,5% para cada 1.000
litros de água2;
3. Abrir lentamente as torneiras do estabelecimento alimentar e deixar
escoar um pouco da água com lixívia para que as canalizações sejam preenchidas com a solução clorada (água contendo lixívia) e para que também sejam desinfetadas;
4. Em seguida, fechar as torneiras;
5. Aguardar duas horas para desinfeção do reservatório e tubulação. Logo depois, esvaziar totalmente o reservatório. Evite desperdiçar esta
água e utilize-a, por exemplo, para lavagem de pisos e áreas externas;
6. Por fim, abrir o registro de entrada de água, para encher novamente o
reservatório;
7. Tapar muito bem o reservatório de água, contribuindo para a diminuição do risco de contaminação e evitar a proliferação de vetores de doenças, como os mosquitos e microrganismos;
8. Registar na folha de registo afeto ao Plano de Higienização dos Estabelecimento a data em que foi realizada a limpeza e a desinfeção do reservatório e das tubulações.

Responsável

Indicar o (s) nome (es) do (s) funcionários responsável (eis) pela tarefa.

1

Se o estabelecimento não estiver ligado à rede de abastecimento de água, o operador económico poderá
colocar água diretamente no reservatório até enchê-lo.

2

A quantidade de lixívia adicionada à água dependerá da capacidade do reservatório e da concentração do
hipoclorito de sódio que o produto contém. Pode-se fazer os cálculos para ajustar a quantidade de lixívia,
tendo como base o exemplo apresentado no presente Manual, devendo-se levar em conta o tipo de estabelecimento.
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Data

Responsável pela
higienização

Produtos
utilizados

Responsável pela
validação
Observação

Data da
próxima
higienização

FICHA DE REGISTO
DA HIGIENIZAÇÃO DO
RESERVATÓRIO DE ÁGUA
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MODELO DE PLANO DE
FORMAÇÃO

Data
prevista

Indicar o
mês e
ano.

Local de
formação

Indicar o
local de
realização.

Duração

Indicar
número
de horas.

Tema

Indicar o tema
da formação,
por exemplo:
“Boas Práticas
de Higiene
Pessoal”.

Assuntos a abordar

Descrever os tópicos a
abordar, por exemplo:
 Utilização correta do
uniforme de trabalho
 Procedimentos de
lavagem das mãos.

Destinatários

Indicar o
público, por
exemplo:

Todos os
manipuladores de alimentos do
estabelecimento.

Metodologia

Indicar a metodologia a ser
utilizada, por
exemplo:

Expositiva, demonstrativa e
ativa.

Entidade
Formadora

Indicar o
nome da
Entidade
formadora.
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MODELO DE REGISTO DE
PRESENÇAS EM AÇÕES DE
FORMAÇÃO
Título da formação

Data e hora
Duração
Formador (es)/
Entidade

Sumário/Tema:

Nome

Função
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Assinatura/Rúbrica

FICHA DE RECEÇÃO DOS
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
Identificação do Estabelecimento:

Identificação do Fornecedor:
Data:

Hora:

Responsável pela receção:
Denominação do (s) género (s)
alimentício (s):

Quantidade (kg):

CONDIÇÕES DOS CONTENTORES E CAIXAS DE CARGA DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE:
Requisitos verificados

C

NC

NA

Observações

NA

Observações

Mantidos limpos e em boas condições.
Construídos de material que permite a higienização.

Não são utilizados para transporte de outras substâncias que
possam resultar na contaminação de géneros alimentícios.
Quando utilizados para o transporte de outros produtos ou diferentes géneros alimentícios simultaneamente, existe a separação efetiva.
É efetuada higienização entre carregamentos, quando se tratam
de outros produtos ou géneros alimentícios diferentes.
Os géneros alimentícios dentro dos veículos / contentores encontram-se organizados por tipologia/família.
Mantêm os géneros alimentícios que requerem refrigeração e
congelação a temperaturas seguras e permite-se controlo de
temperatura.
Temperatura de transporte: _____________.
(Indicar valor da temperatura)
SEGURANÇA DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
Requisitos verificados

C

NC

Encontram-se em bom estado de higiene, sem sinais de contaminação ou de deterioração.
As caraterísticas organoléticas são próprias do produto.
Temperatura do produto à chegada: _____________.
(Indicar valor da temperatura)
As embalagens encontram-se em bom estado de higiene e íntegros (sem estar amassadas ou rotas).
O prazo de validade do produto: _____________.
(Indicar a data de validade)
A rotulagem contém as informações obrigatórias em português e
em letras visíveis.

CONCLUSÃO:
Produto aceite:

Produto não aceite:
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LISTA DE ALIMENTOS
PERECÍVEIS

ALIMENTOS COM ALTO POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO
Alimentos cozidos que são consumidos frios ou reaquecidos.
Carnes, peixes e moluscos crus.
Carnes moídas ou picadas.
Leite e produtos láteos não pasteurizados.

Sobremesas à base de leite e ovos.
Creme de chantilly, creme de confeiteiro e outros cremes e caldas.
Ovos e alimentos preparados com ovos.
Leguminosas e cereais cozidos, como arroz, lentilha e feijão.
Melões cortados e outras frutas pouco ácidas mantidas em temperatura ambiente.
Molho para saladas.
Temperos com caldos de carne.
Sopas e caldos mantidos quentes.
Carnes grelhadas que não são consumidas imediatamente.
Alimentos fritos que não são consumidos imediatamente.
Alimentos enlatados, depois de aberta a lata.
Massas cozidas.
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SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
NÃO-CONFORMES

NÃO UTILIZAR
PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO
Alterado
Prazo de validade expirado
Embalagem não-conforme
Para devolução
Tipo de produto:
Quantidade de
produto:
O Responsável:
Data:

Local:
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PLANO DE
HIGIENIZAÇÃO

O QUE
HIGIENIZAR?

Pavimento e
rodapés

QUANDO
HIGIENIZAR?

Diariamente
e sempre que
necessário ao
longo do dia

COMO HIGIENIZAR?

 Não varrer a seco.
 Remover os resíduos da
área com pano húmido.
 Lavar o local com água e
produto apropriado esfregando com vassoura.
 Enxaguar com água limpa e
retirar o excesso de água.
 Realizar outro enxague com
solução de lixivia diluída.
 Deixar secar naturalmente.

PRODUTOS E
MATERIAIS A
UTILIZAR?

QUEM 3 IRÁ
HIGIENIZAR?

Detergente comum
– ver dosagem no
rótulo;
Lixivia (hipoclorito
de sódio) com pelo
menos 5% de cloro
livre na forma original – ver dosagem
no rótulo;

Indicar o
funcionário

Balde, esfregona,
rodo.
Detergente comum
indicado – ver dosagem no rótulo;

Paredes e
Tetos

Semanalmente

 Lavar com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de
lixívia diluída em água.
 Deixar secar naturalmente.

Lixivia (hipoclorito
de sódio) com pelo
menos 5% de cloro
livre na forma original – ver dosagem
no rótulo;

Indicar o
funcionário

Pano diferenciado.
Detergente comum
indicado – ver dosagem no rótulo;

Parede da
cozinha

Diariamente

 Lavar com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de
lixívia diluída em água.
 Deixar secar naturalmente.

Lixivia (hipoclorito
de sódio) com pelo
menos 5% de cloro
livre na forma original – ver dosagem
no rótulo;

Indicar o
funcionário

Pano diferenciado.

3

De preferência o funcionário que efetua a limpeza deve ser diferente daquele que realiza tarefas que
entram em contacto com os alimentos.
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O QUE
HIGIENIZAR?

Portas e
maçanetas

Janelas, vidros e redes
de proteção
contra
insetos

QUANDO
HIGIENIZAR?

Portas: Semanalmente

Maçanetas:
Diariamente

Semanalmente

PRODUTOS E
MATERIAIS A
UTILIZAR?

COMO HIGIENIZAR?

 Esfregar com esponja utilizando água e produto apropriado;
 Limpar com pano humedecido em solução de hipoclorito de sódio;
 Enxaguar com água limpa
ou com pano humedecido
com água;
 Deixar secar naturalmente.

 Esfregar com esponja ou
escova utilizando água e
detergente ou outro produto apropriado;
 Enxaguar com água limpa;
 Deixar secar naturalmente;
 OBS: Remover a rede de
proteção contra insetos e
lavar separadamente.

QUEM 3 IRÁ
HIGIENIZAR?

Detergente, comum
indicado – ver dosagem no rótulo;
Lixivia (hipoclorito
de sódio) com pelo
menos 5% de cloro
livre na forma original – ver dosagem
no rótulo;

Indicar o
funcionário

Esponja, escova,
balde, pano diferenciado.
Detergente, comum
indicado – ver dosagem no rótulo;
Lixivia (hipoclorito
de sódio) com pelo
menos 5% de cloro
livre na forma original – ver dosagem
no rótulo;

Indicar o
funcionário

Esponja, escova,
balde, detergente.

Luminárias,
interruptores,
tomadas e
outros

Torneiras,
lavatórios

Semanalmente

Diariamente

 Limpar com pano humedecido em água e detergente;
 Esfregar com escova quando necessário;
 Remover o detergente com
pano humedecido e água.
 Secar

 Lavar primeiro as superfícies
das torneiras com água e
detergente;
 Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies;
 Deixar atuar a lixívia nas
superfícies durante pelo
menos 10 minutos – ler as
instruções do fabricante/
fornecedor;
 De seguida enxaguar as superfícies só com água e deixar secar ao ar livre.
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Detergente, comum
indicado – ver dosagem no rótulo;

Indicar
funcionário

Detergente, pano,
escova, balde.

Detergente, comum
indicado – ver dosagem no rótulo;
Lixivia (hipoclorito
de sódio) com pelo
menos 5% de cloro
livre na forma original;
Panos de limpeza de
cores diferenciados;
Álcool a 70%.

Indicar o
funcionário

O QUE
HIGIENIZAR?

QUANDO
HIGIENIZAR?

COMO HIGIENIZAR?

PRODUTOS E
MATERIAIS A
UTILIZAR?

QUEM 3 IRÁ
HIGIENIZAR?

Para a lavagem da sanita:
Parte interna
 Aplicar o produto detergente com base desinfetante;
deixar atuar durante pelo
menos 5 minutos;
 Esfregar bem por dentro
com o piaçaba;
 Dar a descarga do autoclismo com o piaçaba ainda
dentro da sanita para que
este também fique limpo;

Instalação
Sanitária

Diariamente

Parte externa
 Espalhar o detergente/
desinfetante na parte de
cima da sanita e sobre os
tampos;
 Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da
sanita (em cima e nos lados);
 Passar com pano só com
água;
 Deixar secar ao ar;
 Limpar e desinfetar bem o
botão do autoclismo. Pode
desinfetar também com
álcool a 70º v/v;
 No final da limpeza, deve
voltar a passar um pano
humedecido em desinfetante em todas as torneiras.

Lavar preferencialmente com produto
que contenha na
composição detergente e desinfetante;
Na sanita não deitar
lixívia ou produto
com amoníaco sobre a urina, porque
provoca uma reação
gasosa nociva para a
saúde;

Indicar o
funcionário

Panos diferenciados;
Balde.

Detergente, comum
indicado – ver dosagem no rótulo;

Loiça

Após cada
utilização

 Retirar os resíduos de alimentos;
 Lavar em água e detergente
indicado;
 Colocar em solução de água
e lixivia durante 15 minutos
(caso compatível);
 Enxaguar com água corrente;
 Deixar secar ao ar livre.

Lixivia (hipoclorito
de sódio) com pelo
menos 5% de cloro
livre na forma original;
Panos de limpeza de
cores diferenciados;
Álcool a 70%.
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Indicar o
funcionário

O QUE
HIGIENIZAR?

Utensílios

QUANDO
HIGIENIZAR?

Diariamente
e sempre que
necessário ao
longo do dia

PRODUTOS E
MATERIAIS A
UTILIZAR?

COMO HIGIENIZAR?

 Enxaguar, retirando o excesso de sujidade;
 Aplicar detergente na esponja e esfregar todo o
utensílio;
 Retirar o detergente com
água corrente;
 Enxaguar com solução de
água e hipoclorito de sódio,
ou
 Borrifar com álcool a 70%;
 Deixar secar naturalmente;
 Guardar em local protegido
de insetos e poeira.

QUEM 3 IRÁ
HIGIENIZAR?

Detergente, comum
indicado – ver dosagem no rótulo;

Lixivia (hipoclorito
de sódio) com pelo
menos 5% de cloro
livre na forma original;

Indicar o
funcionário

Panos de limpeza de
cores diferenciados;
Álcool a 70%.

Detergente, comum
indicado – ver dosagem no rótulo;

Pias, cubas,
tanques de
lavagem e
torneiras

Diariamente

 Lavar utilizando água, detergente e esponja;
 Esfregar direcionando para
os ralos, cantos e junção da
cuba com a bancada;
 Enxaguar com solução de
água e hipoclorito de sódio,
ou;
 Enxaguar com água limpa.

Lixivia (hipoclorito
de sódio) com pelo
menos 5% de cloro
livre na forma original;

Indicar o
funcionário

Panos de limpeza de
cores diferenciados;

Detergente, esponja.

Móveis e
corrimão de
escadas

Diariamente
e sempre que
necessário ao
longo do dia

 Aplicar detergente na esponja húmida e esfregar a
superfície do móvel (ex.
bancadas, prateleiras, estantes, etc.);
 Enxaguar com água;
 Borrifar álcool 70%;
 Deixar secar naturalmente.
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Solução de base
alcoólica com 70%
de álcool;
Produto 2 em 1
(detergente + desinfetante);
Pano de limpeza
diferenciado.

Indicar o
funcionário

O QUE
HIGIENIZAR?

Equipamentos de frio

Portas de
frigorifico

QUANDO
HIGIENIZAR?

Semanalmente/
Quinzenalmente

Diariamente

COMO HIGIENIZAR?
 Desligar o equipamento
elétrico da tomada;
 Retirar todos os alimentos e
deixar as portas abertas;
 Colocar os alimentos em
outro equipamento de frio
ou caixas térmicas, ou cuidar para que eles permaneçam, no máximo, 30 minutos a temperatura ambiente;
 Aguardar o descongelamento do equipamento, nos
casos em que se aplica;
 Higienizar a parte interna e
externa com água e detergente utilizando o lado macio da esponja;
 Enxaguar com água a parte
interna do equipamento e a
parte externa com pano
específico umedecido;
 Enxaguar com água a parte
interna do equipamento e a
parte externa com pano
específico humedecido em
solução de água e lixívia, ou,
 Borrifar com álcool 70%
friccionando a superfície;
 Fechar a porta e ligar o
equipamento;
 Repor os alimentos dentro
do equipamento limpo;
 Evitar utilizar facas ou objetos cortantes para retirar o
excesso de gelo.
 Preparar uma solução de
lixivia, a 0,1%, na proporção
de 1 parte de lixívia para 99
partes iguais de água. Passar o pano emergido na
solução de água e lixívia nas
superfícies em questão, ou;
 As partes metálicas das superfícies ou as que não são
compatíveis com a lixívia,
devem ser desinfetadas
com álcool a 70% ou outro
produto compatível, para
evitar a corrosão ou danificação.
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PRODUTOS E
MATERIAIS A
UTILIZAR?

QUEM 3 IRÁ
HIGIENIZAR?

Lixivia (hipoclorito
de sódio) com pelo
menos 5% de cloro
livre na forma original;
Solução de base
alcoólica com 70%
de álcool;
Produto 2 em 1
(detergente+ desinfetante);

Indicar o
funcionário

Pano de limpeza
diferenciado;
Esponja;
Baldes.

Lixivia (hipoclorito
de sódio) com pelo
menos 5% de cloro
livre na forma original;
Solução de base
alcoólica com 70%
de álcool;

Produto 2 em 1
(detergente+ desinfetante);
Pano de limpeza
diferenciado.

Indicar o
funcionário

FICHA DE REGISTO DAS
OPERAÇÕES DE
HIGIENIZAÇÃO
ÁREA DO ESTABELECIMENTO:
(cozinha, instalação sanitária etc.)

DATA

HORA

O QUE FOI
HIGIENIZADO?

PRODUTOS/
MATERIAIS
UTILIZADOS?
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POR
QUEM?

VERIFICADO
POR QUEM?

PLANO DE MANUTENÇÃO
DE INSTALAÇÕES E
EQUIPAMENTOS
NÃO CONFORMIDADE/
AVARIA

Falhas nos equipamentos,
utensílios, estrutura física,
elétrica ou mecânica que
não entra em contato direto com os géneros alimentícios.

AÇÃO PREVENTIVA

Inspeção periódica /
utilização adequada

AÇÃO CORRETIVA



Agendamento para a realização
da reparação.



Paralisar as atividades para a
realização da manutenção;
Transferir os alimentos em contacto com estas superfícies/
equipamentos para caixas higienizadas;
Cobrir as caixas e conservá-las
em câmaras de refrigeração/
congelação (caso aplicável);
Realizar a reparação;
Avaliar e dar destino aos produtos.
Transferir os alimentos neles
contidos para outros equipamentos de frio alternativos,
que estejam em bom estado de
funcionamento ou para caixas
térmicas com gelo;
Identificar estes alimentos com
uma etiqueta indicadora de
falha;
Contactar a pessoa responsável
pela manutenção;
Realizar a reparação dos equipamentos;
Avaliar e dar destino aos alimentos.



Falhas nos equipamentos,
utensílios, estrutura física,
elétrica ou mecânica que
entra em contato direto
com os alimentos.

Inspeção periódica /
utilização adequada









Falhas nos equipamentos
de frio.
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