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DENUNCIE!
Poderá dirigir à ERIS as suas
queixas e denúncias
relacionadas aos
estabelecimentos e produtos
alimentares, através dos
seguintes contactos:

262 64 10 / 57
262 49 70
inspecao.alimentar@eris.cv

www.eris.cv

Desde a sua criação em 2018, o Dia Mundial da Segurança Sanitária
de Alimentos tem sido celebrado anualmente no dia 07 de junho
sob o lema “Segurança sanitária dos alimentos, uma responsabilidade de todos”. A data tem o objetivo de promover a consciencialização global de que todos, Governo, empresas e consumidores,
enquanto responsáveis pela garantia de alimentos seguros.
Em 2022, o tema escolhido para as celebrações foi “Alimentos seguros, melhor saúde”, a fim de realçar o facto “de que se não é seguro, não poderá ser considerado um alimento” e salientar os impactos positivos que a ingestão de alimentos seguros traz para a
saúde e bem estar, na perspetiva de que:



Se não é seguro, não é alimento;
A segurança dos alimentos tem impacto direto na saúde;
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Sob o compromisso de fortalecer a segurança sanitária dos alimentos, a ERIS elaborou o “Manual
de Controlo de Pragas no Setor Alimentar” e o
seu lançamento assinalou a celebração do Dia
Mundial da Segurança Sanitária dos Alimentos
em Cabo Verde em 2022.
Destinado aos operadores económicos do setor
alimentar, os operadores da indústria, os produtores artesanais, grossistas, retalhistas e operadores do setor da restauração, o documento utiliza
uma linguagem simplificada, com recurso a representações gráficas.



Todas as pessoas são gestores de riscos, sendo responsáveis por escolhas saudáveis.
 A segurança dos alimentos é baseada na ciência e envolve ferramentas, práticas e conhecimentos.
 O fortalecimento da cooperação melhora a
segurança dos alimentos.
 Investir na segurança dos alimentos hoje para colher recompensas futuras, melhorando
as oportunidades económicas.

Atualmente, o Manual está disponível para acesso e download gratuito no sítio eletrónico da
ERIS, em: Publicações do Setor Alimentar – Guias
e Manuais e a versão digital do documento também pode ser consultada em: https://issuu.com/
reguladoreris/docs/2022-manual-cpsetor_alimentar.

Para assinalar a data, a ERIS realizou diversas atividades, com destaque para o “Webinar Alimentos seguros, melhor saúde”, com a participação
do escritório local da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Comité Nacional de Gestão de
Pesticidas (CNGP). Ainda, o evento contou com as
apresentações internacionais da Direção Geral de
Agricultura e Veterinária (DGAV) e da Autoridade
de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), ambos de Portugal.

O “Manual de Controlo de Pragas no Setor Alimentar” informa que através das atividades de
controlo oficial, em específico, da realização de
ações de inspeção, a ERIS constatou que o controlo de pragas nos estabelecimentos alimentares
é, muitas vezes, efetuado de forma deficiente.

O webinar teve o objetivo de promover a partilha
de experiências da ERIS e das entidades parceiras
no quadro do controlo oficial dos alimentos, no
que concerne ao controlo de pragas. Assim, durante o evento, foi feito o lançamento do
“Manual de Controlo de Pragas no Setor Alimentar”, com a exposição do documento, cujo objetivo é servir de instrumento de apoio para os operadores económicos, facilitando a elaboração e
implementação de Planos de Controlo de Pragas
nos estabelecimentos alimentares.
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Assim, o Manual pretende dotar os operadores
do setor alimentar de informações que permitam
melhorar o seu desempenho no cumprimento
dos requisitos legais, uma vez que a presença de
pragas afeta negativamente o setor, seja devido
à redução da qualidade dos alimentos, seja devido ao surgimento de doenças ou das consideráveis perdas económicas às empresas.

internacionais, o documento referencia, dentre
outros:

Em termos gerais, o Manual apresenta conteúdos
sobre o controlo efetivo de pragas: as medidas de
segurança no controlo químico de pragas, as espécies de pragas urbanas mais comuns em Cabo
Verde, além das ferramentas de apoio que podem ser utilizadas para facilitar a implementação
dos Planos de Controlo de Pragas nos estabelecimentos.



O Decreto-Lei n.º 25/2009, de 20 de julho:
estabelece as normas gerais de higiene a
que estão sujeitos os géneros alimentícios;



Manual de Controlo de Pragas do Instituto
de Saúde Ambiental do Reino Unido;



Norma Internacional do Codex Alimentarius
sobre princípios gerais de higiene dos alimentos - CAC/RCP 1-1969 Rev. 4 – 2003;



Manual de boas-práticas de higiene para estabelecimentos alimentares da ERIS;



Manual de boas-práticas de armazenagem
no setor alimentar da ERIS.

Considerando a legislação nacional e orientações

Os estabelecimentos do setor alimentar podem, muitas vezes, apresentar
condições favoráveis para o abrigo e alimentação de animais, com especial
atenção aos animais que são considerados pragas.
Na maioria das vezes, as pragas vivem nos ambientes circundantes, externos aos estabelecimentos,
indo para o seu interior à procura de alimentos, assim, as infestações por pragas ocorrem
normalmente em locais que favorecem a sua proliferação e, ao estarem presentes num
estabelecimento, poderão contactar com os alimentos e contaminá-los. Em Cabo Verde, as espécies de
animais suscetíveis de constituírem pragas nos estabelecimentos do setor alimentar são:

ROEDORES

INSETOS

AVES

Os ratos e ratazanas
possuem grande capacidade de se adaptarem
em qualquer ambiente.

As moscas, baratas, formigas
e os insetos de produtos
armazenados (gorgulho) são
os insetos mais comumente
associados a infestações nos
estabelecimentos alimentares do país.

O pombo e o pardal são as
principais espécies de
interesse em segurança
sanitária dos alimentos.
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OUTROS ANIMAIS:
CÃES E GATOS
Os cães e gatos também podem
ser considerados pragas, caso o
seu número for considerável em
uma determinada área, de modo
que não é aconselhável a presença destes animais em estabelecimentos alimentares em nenhuma
circunstância.
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Convém referir que o controlo de pragas integra
as técnicas de boas-práticas de higiene e fabrico
de alimentos e contribui para assegurar o fornecimento de alimentos seguros no mercado e:
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.
1.ª Manter a higiene dos locais de preparação e
confeção de alimentos, das mãos, dos equipamentos, utensílios e superfícies em contacto
com os géneros alimentícios: contribui para a
proteção das áreas de manipulação e dos alimentos contra pragas e outros animais.

Para estar aptos a aproveitar de todos os benefícios nutricionais e consequentes benefícios na
saúde mental e social associados ao consumo de
alimentos seguros, as autoridades competentes,
os operadores do setor alimentar e os consumidores poderão consultar e utilizar o Manual
composto por 5 capítulos, a saber:

2.ª Separar alimentos crus dos cozinhados: previne a transferência de microrganismos prejudiciais de um alimento para outro, durante as
fases de preparação e armazenagem.

Capítulo Designação

3.ª Cozer bem os alimentos (a temperaturas
acima dos 70°C): permite a eliminação da maioria dos microrganismos prejudiciais presentes
nos alimentos.

01 Introdução
02 A importância do controlo de pragas
no setor alimentar

4.ª Manter os alimentos a temperaturas seguras (abaixo de 5°C e acima dos 60°C): retarda ou
evita a multiplicação de microrganismos patogénicos.

03 Requisitos legais e procedimentos
práticos
04 Pragas urbanas em Cabo Verde e
medidas de controlo específicas

5.ª Usar água e matérias-primas seguras (livres
de contaminação): previne o surgimento de
doenças de origem alimentar.

05 Plano de Controlo de Pragas
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