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Resumo  
 

A segurança alimentar assume extrema importância nos dias de hoje e por isso cada vez 

mais os elos da cadeia alimentar implementam sistemas de gestão que visem garantir a 

ausência de perigos para o consumidor nos géneros alimentares que produzem. 

A implementação da norma ISO 22000:2005 Sistemas de gestão da segurança alimentar 

garante que a gestão do sistema se baseia na comunicação interactiva, nos princípios 

HACCP e nos programas de pré-requisitos. Desta forma, o consumidor tem a garantia de 

que os alimentos não possuirão perigos que lhe possam provocar danos, quando 

preparados e consumidos de acordo com a utilização prevista.  

Este documento incide sobre a implementação da ISO 22000:2005 na Kilom, SA e teve 

como objectivos descrever algumas fases, focando-se nos programas de pré-requisitos ao 

nível do controlo de fornecedores e matérias-primas e controlo da potabilidade da água, no 

controlo dos equipamentos de monitorização e medição, na validação das combinações das 

medidas de controlo e análise de perigos das matérias-primas.  

Os resultados obtidos foram na generalidade satisfatórios, podendo afirmar-se que os 

objectivos foram cumpridos.  
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Abstract 
 

Food safety has an extreme importance these days that is why the food chain suppliers are 

implementing management systems aimed to ensure the absence of hazards in the food 

produced at the time of human consumption. 

The implementation of the ISO 22000:2005 management system that ensures food safety is 

based in interactive communication, in HACCP principles and in prerequisite programs. As a 

result the consumer has the guarantee that the food, when prepared and consumed 

according to its intended use, will not possess hazards that may cause harms. 

This paper is about the implementation of ISO 22000:2005 in Kilom, SA and its main purpose 

was to describe some phases with the focus on the prerequisite programs of suppliers and 

raw materials control, drinking water control, monitoring and measuring equipments control , 

validate the food safety control measures and hazard analysis of raw materials.  

The results obtained were generally satisfactory and the study purpose was accomplished. 

 

 

Key words: Food Safety, Prerequisites Program, HACCP  
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Extended abstract 
 

Food safety has an extreme importance these days that is why the food chain suppliers are 

implementing management systems to control food safety hazards in order to ensure that 

food is safe at the time of human consumption.  

Due the growing legislation related with food safety and due to the consumers growing needs 

the food industry is implementing systems to control food safety hazards, using, most of the 

times, the certification of their quality management and safety systems. 

The implementation of the ISO 22000:2005 Food safety management systems – 

Requirements for any organization in the food chain is based in interactive communication, in 

HACCP principles and in prerequisite programs. As a result the products are safe to the 

consumer when prepared and consumed according to their intended use. 

Although there are other references, unlike the others, ISO 22000 does not include an 

exhaustive list of good practices. In the case of ISO 22000 the good practices are defined by 

the organization. 

Among the several advantages of ISO 22000:2005 implementation, it can be mention the 

resources optimization, the improvement in documentation, a more efficient hazards control 

in food safety, the application focused in final results and the international recognition and 

trust created among the other actors in the food chain as a result of its ability to identify and 

control food safety hazards 

This paper is about the implementation of ISO 22000:2005 in Kilom, SA and its main purpose 

was to describe some phases with the focus on the prerequisite programs of suppliers and 

raw materials control, drinking water control, monitoring and measuring equipments control , 

validate the food safety control measures and hazard analysis of raw materials. . To validate 

food safety control measures, analyzes were done to the maintenance of temperature during 

the transport, to the elimination of microbial load in the heat treatments and to products 

cooling time after their processing. 

After the suppliers evaluation it can be concluded that 89 % of suppliers are reasonable and 

only 19% can be classified as good. Regarding the monitoring of drinking water it was 

verified that the system is under control and only presents deviations when a breakdown 

occurs. The control of the monitoring and measuring equipments showed that each device is 

according to legal and internal requirements. Validate food safety control measures reveals 

that they fulfill their function of controlling the inherent danger. Finally the analysis to raw 

materials dangers allowed defining the control measures for each raw material. 

It was verified that the biological and physical dangers are controlled inside the unity, but the 

chemical and allergens dangers are controlled only by the selection and evaluation of the 

suppliers. 
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In conclusion, the results obtained are in generally satisfactory, and the study purpose was 

accomplished. 
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1. Introdução 
 

A segurança alimentar é um conceito que assume actualmente bastante importância ao 

longo de toda a cadeia alimentar, desde o produtor, até ao consumidor final. De acordo com 

o Codex Alimentarius e com a NP EN ISO 22000:2005, pode ser definida como a garantia 

de que os alimentos não possuirão perigos que possam provocar danos no consumidor, 

quando preparados e consumidos de acordo com a utilização prevista.  

A grande competição entre organizações (mais exactamente entre os diversos produtos 

e/ou serviços), potenciada pelo desafio da crescente globalização da economia, realça e 

acentua a necessidade de satisfazer os requisitos dos clientes. A qualidade é, assim, uma 

imposição crescente, qualquer que seja o mercado no qual a organização se insere, sendo, 

em muitos casos, um importante critério de selecção, ou de exclusão. No entanto, a 

qualidade dos produtos/serviços não é fruto da inspiração ou do acaso: a organização deve 

dispor (comprovadamente) dos meios e recursos necessários ao desenvolvimento de 

produtos e/ou serviços de qualidade e à sua melhoria contínua, de forma a acompanhar o 

crescente e natural aumento da exigência dos seus clientes (Pinto e Soares, 2009). 

A competitividade entre organizações leva a que estas se adaptem, alterando os seus 

comportamentos, passando a dar maior ênfase às questões ligadas quer à qualidade dos 

seus serviços, quer à segurança alimentar dos seus produtos. As indústrias alimentares, 

com a globalização e com um mercado cada vez mais competitivo, devem ser capazes de 

dar resposta a estas novas exigências de modo a manterem-se num mercado cada vez 

mais concorrencial (Martins, 2009). 

Associada à progressiva intensificação da legislação e às crescentes necessidades dos 

consumidores e da grande distribuição, a indústria alimentar tem vindo a implementar 

sistemas que garantam a segurança dos produtos, recorrendo muitas vezes à certificação 

dos seus sistemas de gestão da qualidade, segurança e ambientais (Tiago, 2010).  

Face a todas as exigências, vários países elaboraram normas nacionais que estabelecem 

requisitos para uma melhor gestão da segurança dos alimentos (ex. DS 3027). De igual 

forma, alguns grupos de operadores produziram as suas próprias directrizes (BRC, IFS e 

Eurepgap) (Queiroz, 2006). Esta multiplicação de referenciais privados gerou alguma 

confusão no seio das várias organizações que operam no sector agro-alimentar. Com o 

objectivo de harmonizar, a nível internacional, as várias directrizes relacionadas com os 

sistemas de segurança alimentar o organismo dinamarquês de normalização submeteu, no 

seio da ISO, uma proposta de elaboração de uma norma internacional relativa à concepção 

e desenvolvimento destes sistemas. Como consequência, foi criado um grupo de trabalho 

dentro do comité de produtos alimentares da ISO que elaborou a norma ISO 22000:2005 

(Queiroz, 2006).  
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Uma das principais diferenças entre a ISO 22000 e os restantes referenciais é que esta não 

inclui uma lista exaustiva de requisitos de boas práticas, ao contrário do que sucede com o 

BRC (British Retail Consortium) ou com o IFS (Internationaal Food Standard). No caso da 

ISO 22000 as boas práticas são definidas pela organização (Magalhães, 2006). 

A norma portuguesa EN ISO 22000:2005 é um referencial normativo internacional, passível 

de ser certificado de forma integrada com a NP EN ISO 9001:2008, e que visa unicamente 

tratar aspectos relativos à segurança alimentar. A certificação por este referencial permite à 

organização assegurar aos seus clientes a conformidade sobre os requisitos de um sistema 

de segurança alimentar eficaz e a satisfação das necessidades e exigências dos clientes. 

Este referencial veio harmonizar os inúmeros requisitos existentes para um sistema de 

gestão da segurança alimentar, aplicáveis e qualquer fase da cadeia alimentar, desde a 

produção primária, transformação, distribuição, retalho e restauração, bem como todas as 

outras actividades que têm impacto significativo na cadeia alimentar, nomeadamente 

produção de embalagens e logística. Com a implementação desta norma pretende-se 

demonstrar a capacidade que a organização possui em fornecer produtos seguros, através 

do controlo de perigos de forma mais focalizada, coerente e integrada, do que geralmente é 

requerido pela legislação nacional e comunitária aplicável, nomeadamente através do 

Regulamento (CE) nº 852/2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios. 

Esta norma específica requisitos que permitem à organização: 

 Planear, implementar, operar, manter e actualizar um sistema de gestão de segurança 

alimentar destinado a fornecer produtos que, de acordo com a utilização prevista, são 

seguros para o consumidor; 

 Demonstrar a conformidade com os requisitos estatuários e regulamentares aplicáveis 

à segurança alimentar; 

 Avaliar e apreciar os requisitos do cliente e demonstrar a conformidade com os 

requisitos relativos à segurança alimentar acordados mutuamente, de modo a melhorar a 

satisfação dos clientes; 

 Comunicar eficazmente as questões relativas à segurança alimentar, aos seus 

fornecedores, aos clientes e a todas as partes interessadas da cadeia alimentar; 

 Assegurar que actua em conformidade com a política declarada sobre segurança 

alimentar; 

 Demonstrar essa conformidade junto de todos os interessados; 

 Procurar certificar ou registar o seu sistema de gestão de segurança alimentar, por 

uma organização externa, ou fazer uma auto-avaliação ou auto-declaração de conformidade 

com esta norma (Martins, 2009). 
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Este referencial normativo combina quatro elementos chave que permitem assegurar a 

segurança dos géneros alimentícios ao longo de toda a cadeia alimentar, são eles: a 

comunicação interactiva, a gestão do sistema, os programas de pré-requisitos e os 

princípios HACCP (ISO, 2005).  

Ao integrar os princípios do sistema de análise de perigos e pontos críticos de controlo 

(sistema HACCP – Hazard analysis and critical control points) e as etapas de aplicação 

desenvolvidas pela Comissão do Codex Alimentarius, permite à organização eliminar, 

controlar ou reduzir para níveis aceitáveis os perigos de segurança alimentar do produto 

final. A análise de perigos é o elemento essencial de um sistema eficaz de gestão de 

segurança alimentar, para organizar o conhecimento necessário para estabelecer uma 

combinação eficaz de medidas de controlo. Todos os perigos susceptíveis de ocorrerem na 

cadeia alimentar, incluindo os perigos associados ao tipo de processo e às instalações 

utilizadas, devem ser identificados e avaliados. Assim, esta norma fornece os meios para 

determinar e documentar o porquê de certos perigos identificados necessitarem de ser 

controlados por uma determinado organização e outros não. Durante a análise de perigos, a 

organização determina a estratégia a seguir para assegurar o controlo dos perigos através 

da combinação do programa de pré-requisitos operacionais (PPRO’s) e através do plano 

HACCP.  

Para além da integração com o HACCP, esta norma permite ainda integrar os outros 

factores chaves anteriormente referidos nomeadamente: 

 A implementação de boas práticas de fabrico ou programa de pré-requisitos, que 

engloba dois tipos de programas: um programa de pré-requisitos, de modo a manter os 

serviços de suporte (gestão das instalações e equipamentos, higiene e saúde pessoal, 

gestão dos resíduos, controlo de pragas, controlo da potabilidade da água, controlo de 

fornecedores, armazenamento e transporte) e um programa de pré-requisitos operacionais 

utilizado para controlar a probabilidade de ocorrência de introdução de perigos e 

consequente contaminação os alimentos e/ou no ambiente de processamento; 

 Uma comunicação interactiva ao longo de toda a cadeia alimentar, de modo a garantir 

uma eficaz transição de informação e assegurar que todos os perigos de segurança 

alimentar relevantes são identificados e adequadamente controlados em cada elo da cadeia. 

Este facto implica um sistema de comunicação eficaz a montante e a jusante da cadeia 

alimentar. A comunicação com os clientes e os fornecedores sobre os perigos identificados 

e as medidas de controlo permitirá ajudar a clarificar os requisitos dos clientes e dos 

fornecedores; 

 Um sistema de rastreabilidade eficaz, com a identificação dos impactos na segurança 

alimentar ao longo de toda a cadeia alimentar; 
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 Os requisitos de sistemas de gestão comuns a outros sistemas de gestão, baseados 

na norma NP EN ISO 9001:2008, de forma a estabelecer a complementaridade entre elas e 

permitir a implementação integrada ou individual.  
 

Uma organização, ao implementar este referencial, deve estar consciente dos encargos que 

este acarreta, nomeadamente o aumento da carga documental, disponibilidade de verbas, 

necessidade de recursos avançados e mudança de mentalidades/culturas, bem como dos 

benefícios que irá trazer à organização, tais como: 

 Ganho de credibilidade por parte das organizações; 

 Organização e comunicação eficiente entre todos os elos da cadeia alimentar; 

 Gestão dos riscos de segurança alimentar e abordagem pró-activa, com controlo mais 

activo dos perigos para a segurança alimentar; 

 Aumento do envolvimento dos seus colaboradores, relativamente às suas 

responsabilidades e autoridades; 

 Optimização dos recursos, dos procedimentos e da produção, com menor 

necessidade de verificação pós-produção; 

 Melhoria documental e melhoria contínua do desempenho da organização (Martins, 

2009). 

 

A certificação deste referencial credibiliza a organização quer no mercado nacional, quer no 

mercado internacional, aumentando assim a valorização da sua marca e o posicionamento 

que esta apresenta nos mercados onde se insere. 

 

Tendo em conta a importância da gestão da segurança alimentar, este trabalho teve como 

objectivo principal descrever algumas fases da implementação da NP ISO 22000:2005 na 

Kilom, SA, focando-se nos programas de pré-requisitos ao nível do controlo de fornecedores 

e matérias-primas e no controlo da potabilidade da água, no controlo dos equipamentos de 

monitorização e medição, na validação das combinações das medidas de controlo e análise 

de perigos nas matérias-primas.  
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1.1. Caracterização da Kilom, SA 
 

A Kilom, Sociedade Agrícola e Pecuária da Quinta dos Lombos, SA, localiza-se em S. Julião 

do Tojal, no concelho de Loures. Encontra-se inserida numa zona de Portugal onde 

coexistem diferentes modos de vida e de paisagens, numa associação harmoniosa entre o 

meio rural e o ambiente urbano (www.cm-loures.pt, 2010). 

O concelho de Loures, com uma área de 168 km2 e cerca de 200 mil habitantes, está 

repleto de mais-valias reconhecidas, nomeadamente a produção vitivinícola da região de 

Bucelas, o abastecimento de produtos agrícolas à área metropolitana de Lisboa (onde está 

inserido), a indústria de conteúdos audiovisuais e outras e a plataforma ribeirinha do Parque 

das Nações. Contudo, nunca abdicou das infra-estruturas e das acessibilidades, sendo um 

concelho com uma excelente rede rodoviária. 

A freguesia de S. Julião do Tojal é uma das freguesias com menor número de habitantes, 

mas uma das com maior área, representando assim uma freguesia em que a agricultura e a 

indústria assumem grande importância a nível sócio-económico (www.cm-loures.pt, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Mapa representativo da localização da Kilom, SA (www.kilom.pt). 

 
O inicio da actividade da Kilom na área do processamento de carne de aves remonta a 

1968. Contudo, na década de 90 associou-se ao grupo Valouro, numa perspectiva de 

verticalização e inclusão da indústria alimentar. A família Santos, fundadora do grupo, 

trabalhava na comercialização de aves desde 1875. Em 1966, pela necessidade de 

modernizar e expandir o negócio, construiu um centro de abate de aves, o segundo 

matadouro de aves privado instalado no país. É nesta unidade, hoje conhecida como 

Edifício Avibom, que funciona o grupo Valouro. 
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Actualmente, a Kilom apresenta-se no mercado como uma empresa moderna e inovadora, 

dedicando-se não só ao fabrico de produtos à base de carne, mas também de refeições e 

pratos cozinhados e pré-cozinhados. Os produtos à base de carne dividem-se nas 

categorias apresentadas na tabela 1. 

 
Tabela 1- Classificação das diferentes categorias de produtos. 

Produtos frescos Frango 

Peru 

Especialidades 

Cozinha fácil Frescos Panados 

Especialidades 

Congelados Panados 

Hambúrgueres 

Especialidades  

Charcutaria  Linha Premium Fiambres  

Peito Peru 

Sandwich Fatiados  

Finíssimos  

Para Fatiar 

Salsichas  

Especialidades 

 

A empresa possui um Manual do Sistema de Gestão da Segurança Alimentar onde no 

capítulo 3 de apresentação da empresa está definida a sua estrutura organizacional. Esta 

estrutura pode ser verificada no organograma (figura 2) que define os sectores, os 

respectivos responsáveis, e a hierarquia entre eles. 
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Figura 2 - Organigrama da Kilom, SA (adaptado de MSGSA). 

 

A área total da Kilom é de aproximadamente 10 000 m2. A unidade industrial é constituída 

por dois pisos. No piso inferior localiza-se o Departamento de Controlo de Qualidade, o 

Departamento de Recursos Humanos e a área fabril e zonas adjacentes (lavandaria, 

balneários, oficina de manutenção, entre outras). 

A Kilom tem uma capacidade diária de produção de 97 toneladas, divididas pelos diferentes 

tipos de produtos. No total emprega cerca de 400 trabalhadores, sendo a maioria, 

trabalhadores da área produtiva e os restantes (cerca de 25%) administrativos. 

 

1.2. Comprometimento da Gestão 

 

O comprometimento da gestão de topo não deve resumir-se a actos escritos ou orais, mas 

traduzir-se numa aplicação forte e concreta no terreno. Este critério é bastante importante 

para a melhoria do desempenho da organização. As responsabilidades da gestão poderão 

ser vistas como um ciclo dinâmico que começa no estabelecimento da política de segurança 

alimentar que abrange o planeamento do sistema de gestão, a definição e comunicação das 

responsabilidades e autoridades a considerar dentro da organização, a comunicação, a 

preparação e resposta à emergência e a revisão do sistema (Queiroz, 2006). 

O envolvimento da Gestão de Topo da Kilom é total, comprometendo-se a desenvolver e 

implementar o SGSA, em conjunto com o departamento de qualidade e a contribuir para a 

sua melhoria contínua. 

A Administração definiu um plano de objectivos gerais que suportam a Segurança Alimentar 

e estabeleceu a Política de Segurança Alimentar.  
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A gestão de Topo tem um papel muito importante na comunicação à organização da 

importância de se ir ao encontro dos requisitos da norma e as vantagens do seu 

cumprimento, bem como os requisitos dos clientes relacionados com a segurança alimentar 

e requisitos legais, disponibilizando os recursos necessários.  

 

1.2.1. Política de Segurança Alimentar 

 

A administração da empresa considera que a segurança dos alimentos que produz é de 

extrema importância para garantir a confiança e a satisfação dos seus clientes (MBPL, 

2003). Desta forma no Manual do SGSA exprime-se o seu comprometimento em promover o 

desenvolvimento e implementação do SGSA no que se refere à identificação, avaliação e 

controlo dos perigos relacionados com a Segurança Alimentar (MSGSA, 2010). É, ainda, 

importante para a Kilom a comunicação com os elos a montante e a jusante da cadeia 

alimentar. 

Tendo em vista o desenvolvimento e a inovação direccionados para a satisfação dos 

clientes e as necessidades do consumidor final, foi definida a Política de Segurança 

Alimentar que assenta nos seguintes compromissos: 

 Garantir a Segurança Alimentar dos produtos que comercializa;  

 Seleccionar fornecedores de qualidade; 

 Estabelecer relações de confiança com os clientes;  

 Assegurar competitividade e produtividade;  

 Ser uma empresa dinâmica e inovadora ao apresentar produtos diversificados e 

adaptados às novas realidades. 

 

Dada a constante evolução do mundo industrial e das exigências dos mercados, a Kilom é 

uma empresa dinâmica que tenta a cada instante modernizar-se para melhor corresponder a 

todas as expectativas. 

Há cerca de uma década mudou-se para as actuais instalações e, posteriormente, no ano 

de 2004 certificou-se pela Norma Dinamarquesa DS 3027E:2002 – Gestão da Segurança 

Alimentar baseada no HACCP. Esta certificação foi sempre renovada anualmente até ao 

ano de 2009, quando a Kilom iniciou o seu processo de certificação pela ISO 22000:2005, 

actualizando todo o seu sistema HACCP.  

Através da certificação do seu sistema de gestão da segurança alimentar por uma entidade 

certificadora reconhecida e competente a organização confirma o total cumprimento da 

legislação e normalização aplicável em vigor. Assegura ainda um controlo eficaz e dinâmico 

dos potenciais perigos ligados aos alimentos e a aptidão de fornecer permanentemente 

produtos finais dentro dos limites de aceitação estabelecidos pelos clientes e autoridades e 
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permite reduzir as auditorias externas, que são substituídas pela auditoria de certificação. 

(Moura, 2008). 

 

1.3. Planeamento do Sistema de Gestão da Segurança Alimentar 

 

De acordo com Jacxsens et al (2009) um SGSA (Sistema de Gestão da Segurança 

Alimentar) actualizado garante a produção de produtos com menores níveis de 

contaminação e menor variação nesses mesmos níveis. Contudo é necessário realizar um 

diagnóstico prévio a esses níveis para definir os critérios a adoptar, se estes não estiverem 

legislados. Há, ainda, que ter em conta as características das matérias-primas utilizadas 

para definir a sua aptidão de utilização (Jacxsens et al, 2009). 

Foram elaborados de forma detalhada os fluxogramas de todos os processos produtivos 

com introdução de todos os inputs e outputs. Os fluxogramas foram confirmados in loco, 

durante o decorrer da actividade. 

Foi realizada a análise de perigos para cada produto e foram combinados para identificação 

dos PPRO (Programa de Pré-Requisitos Operacionais) e PCC (Pontos Críticos de Controlo) 

para cada uma das etapas identificadas. Nesta análise foram incluídos os perigos físicos, 

biológicos, químicos e alergéneos.  
Depois de identificados todos os perigos associados à segurança das diferentes etapas do 

processo produtivo procedeu-se à determinação dos níveis de aceitação dos mesmos. 

 

1.3.1. Programa de Pré-Requisitos Operacionais 

 

Os PPRO são um dos resultados da selecção e validação das medidas de controlo. As 

medidas de controlo seleccionadas são classificadas quanto à necessidade de serem 

geridas pelos PPRO quando associadas à monitorização do cumprimento de uma medida 

preventiva. 

O objectivo dos PPRO é reflectir de forma concisa sobre o modo de actuação em cada 

etapa do processo, relativamente aos perigos para a segurança alimentar a serem 

controlados pelo programa, às medidas de controlo e aos procedimentos de monitorização 

que demonstram que os PPRO estão implementados. Incluem as correcções e as acções 

correctivas a empreender sempre que a monitorização mostrar que os PPRO não estão sob 

controlo, as responsabilidades e os registos de monitorização.  
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1.3.1.1. Boas Práticas  
 

Para garantir a segurança dos seus produtos a Kilom desenvolveu, em conformidade com 

os requisitos legais aplicáveis ao sector em que actua, os processos necessários para a 

produção de produtos seguros.  

É necessário ter em conta, na elaboração dos processos que as principais fontes de 

contaminação durante o processamento são as superfícies de contacto, os equipamentos e 

os operadores (Gill et al., 2001; McEvoy et al., 2004; Tsalo et al., 2007).  

As regras definidas são divulgadas a todos os colaboradores através da entrega, aquando 

da sua chegada à unidade, do Manual de Boas Práticas de Laboração e do Regulamento 

Interno Geral, da colocação da informação em locais adequados e visíveis e da realização 

de acções de formação quer internas, quer externas. 

No que diz respeito à higienização de instalações e equipamentos, a Kilom elaborou planos 

de higiene das instalações e de todos os equipamentos e utensílios de todas as áreas 

produtivas. 

Os planos de higiene estabelecem os produtos a utilizar, assim como a sua concentração, 

modo de utilização e o procedimento de higienização. Os planos estão disponíveis na área 

produtiva respectiva. 

Nas operações de limpeza e desinfecção são utilizados, na maioria dos casos, processos 

manuais auxiliados por um sistema de doseamento automático dos produtos de limpeza. No 

caso das caixas de transporte interno e de alguns utensílios de dimensão reduzida a sua 

higienização é realizada por processos automáticos. 

A higienização manual consiste nas seguintes etapas (MBPL, 2003): 

- Recolha de resíduos (recolha de resíduos sólidos de grandes dimensões); 

- Pré-lavagem (enxaguamento para remoção de sujidades soltas); 

- Lavagem (aplicação de detergente); 

- Enxaguamento (remoção do detergente com água); 

- Desinfecção (aplicação de desinfectante); 

- Enxaguamento final (remoção do desinfectante com água). 

Todas as operações de higienização de equipamentos e instalações são efectuadas pela 

equipa de limpeza e validadas pelo responsável de cada secção e pelo executante. No que 

diz respeito ao fardamento a sua higienização é da responsabilidade da lavandaria. 

 

1.3.1.2. Controlo de Pragas 

 

Alguns insectos, como moscas, traças, piolhos, mosquitos, baratas, e outros animais, 

nomeadamente ratos, ratazanas, cobras e pássaros são apenas alguns dos desafios que o 
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controlo de pragas previne e combate actualmente. Cada criatura pode representar um risco 

grave para a segurança dos alimentos, quer pela infestação de contaminação directa ou 

indirecta (Clute, 2009). 

A prevenção, detecção e controlo de pragas garante a segurança dos produtos e evita 

danos nos produtos e consequente perda de qualidade e a contaminação do produto, 

através de gotas de urina, fezes, pêlos, penas, fragmentos de infestantes mortos, entre 

outros. 

Para assegurar a ausência de pragas dentro das áreas de produção, armazenamento e 

áreas circundantes, estão estabelecidas as regras de prevenção, no sentido de evitar o 

acesso das mesmas e as condições propícias ao seu desenvolvimento. Como regra geral é 

importante manter as instalações em bom estado de conservação evitando a existência de 

buracos, fendas e aberturas que permitam ou facilitem o acesso de pragas. 

A Kilom recorreu à subcontratação de uma empresa prestadora de serviços de detecção e 

controlo de pragas (insectos e roedores) nas suas instalações para prevenção de 

infestações e, caso ocorram, da sua eliminação. 

 

1.3.1.3. Controlo de água 

 

Nas várias etapas do processo produtivo a água utilizada é sempre água potável que pode 

ter duas origens distintas. Toda a água utilizada directamente na produção é proveniente da 

rede pública, enquanto nas lavagens é utilizada água proveniente de furo artesiano (água 

subterrânea).  

Antes de entrar na unidade industrial a água do furo é tratada quimicamente, pela adição de 

hipoclorito, para garantir a redução de níveis microbiológicos e a salubridade de todos os 

processos em que for incorporada. Esta operação de tratamento é da responsabilidade da 

equipa de manutenção e controlada semanalmente pelo departamento do controlo da 

qualidade através da determinação do índice de cloro residual livre (método do teste rápido).   

Periodicamente, é efectuado um controlo por laboratório externo independente. O número 

de análises, os parâmetros de controlo e a periodicidade estão definidos no Plano Anual de 

Análises e têm em conta a legislação em vigor para o tipo de actividade desenvolvida. 

O controlo da água da rede é assegurado pelos Serviços Municipalizados, sendo pedidos os 

resultados das análises trimestralmente. 
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1.3.1.4. Gestão de Subprodutos 

 

Os subprodutos resultam das actividades desenvolvidas nas áreas de produção da unidade 

industrial e pertencem à categoria 3 (M3 – material de baixo risco), segundo a legislação em 

vigor.  

 O circuito dos subprodutos engloba as operações de remoção, recolha, pesagem e 

transporte, de acordo com o descrito no Plano de Operações de Gestão de Subprodutos 

Animais aprovado pela Direcção Geral de Veterinária. 

A separação dos resíduos é um aspecto importante com vista não só à sua valorização 

como também à redução dos factores de contaminação cruzada. O percurso efectuado para 

eliminação dos mesmos dentro da unidade industrial foi definido de forma a evitar percursos 

desnecessários, retrocessos e sempre com o cuidado de salvaguardar o contacto com 

produtos cárneos. 

 

1.3.1.5. Manutenção 

 

A Kilom tem uma equipa de manutenção interna que identifica as necessidades de 

manutenção preventiva e correctiva de forma a garantir o funcionamento e a conservação 

dos equipamentos e gere a necessidade de intervenção exterior e aquisição e recepção de 

novos equipamentos realizada depois da aprovação por parte da Administração e com 

conhecimento dos restantes departamentos. 

 

1.3.1.6. Sistema de Rastreabilidade 

 

Um sistema de rastreabilidade é uma ferramenta de gestão de risco para ser usada na 

resolução de um problema de segurança alimentar e que se pode definir como um 

procedimento que permite seguir e localizar os produtos, desde a sua produção ao longo da 

cadeia de comercialização, mediante o registo, identificação e transmissão de informação 

(MADRP). 

Este permite que, ao longo da cadeia alimentar, exista uma continuidade na informação na 

medida em que, através de um sistema de registo de dados ligados às transacções 

comerciais entre operadores económicos, se obtém um fluxo contínuo das informações 

associadas a um fluxo de mercadorias. 

Através deste sistema o operador económico transfere as informações relativas aos 

produtos, sob a forma de uma rotulagem apropriada ou de documentos de 

acompanhamento e, por outro lado, regista e conserva as informações disponibilizadas. 

A implementação de um sistema de rastreabilidade tem várias vantagens: 
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- capacidade de controlo sobre produtos, processos e matérias-primas, permitindo ao 

operador económico em caso de problemas sanitários, queixas de clientes ou falhas na 

produção, retirar do mercado os produtos com maior rapidez, de uma forma seleccionada e 

menos dispendiosa; 

- determinar a causa do problema e demonstrá-lo com a devida diligência, através da 

verificação de documentos e de registos disponíveis, que contêm informações relativas ao 

fornecedor, cliente, data da transacção, natureza, origem, conteúdo e quantidade do 

produto; 

- responder às maiores exigências de informação dos consumidores que se sentirão mais 

satisfeitos e confiantes nos produtos que consomem, tendo a garantia que existe 

transparência na informação ao longo de toda a cadeia alimentar; 

- criar confiança perante clientes, já que a gestão eficaz em caso de crise reduz 

consideravelmente os danos na imagem comercial da marca. 

O sistema de rastreabilidade numa empresa apresenta igualmente vantagens para as 

autoridades, já que estas podem actuar de forma mais eficaz na gestão dos alertas 

sanitários, reduzindo os alarmes na população, que tanto prejuízo causam ao longo de toda 

a cadeia alimentar. 

As autoridades podem depositar maior confiança nos estabelecimentos que possuem um 

sistema de rastreabilidade, facilitando as actividades de monitorização e de controlo oficial 

(MADRP). 

Em coerência com o estabelecido no Regulamento (CE) nº 178/2002, a ISO 22000:2005 fixa 

procedimentos para o estabelecimento e aplicação de um sistema de rastreabilidade, 

definindo como objectivo particular a identificação dos lotes de produto e sua relação com os 

lotes de matérias-primas e os registos de processamento da entrega (Queiroz, 2006).  

O sistema de rastreabilidade deverá, assim, permitir identificar os fornecedores directos de 

matérias-primas e ingredientes e os clientes imediatos do produto acabado, com o objectivo 

de facilitar o tratamento de produtos potencialmente não seguros e, em caso de 

necessidade, adoptar procedimentos de retirada devidamente direccionados (Queiroz, 

2006).  

 
Com um sistema de informação integrado a Kilom pretende assegurar a rastreabilidade de 

todos os produtos em processamento, quer a montante (através da identificação clara da 

origem das matérias-primas), quer a jusante (através da identificação clara do destino dos 

produtos) e promover a confiança do consumidor, gerando a médio/longo prazo mais-valias 

para a organização. 

Aplica-se a todas as áreas produtivas com intervenção directa nas diferentes etapas do 

processo desde a recepção das matérias-primas até à sua entrega no cliente. 
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Todo o processo de rastreabilidade é suportado pelo sistema informático, sendo este 

sistema o único responsável pela criação de lotes de identificação de produto que se 

encontre na unidade industrial. 

Quando uma matéria-prima chega à unidade a sua entrada é inserida no sistema informático 

que cria uma etiqueta, que no caso das matérias-primas cárneas tem cores diferentes para 

os diferentes dias da semana para facilitar o cumprimento da regra FIFO no 

armazenamento. Sempre que aplicável, os dados inseridos são: fornecedor, lote, validade, 

data de produção/abate, número da guia de transporte, peso/unidades e temperatura. Esta 

etiqueta é inserida no sistema da sala em que a matéria-prima vai ser processada. Após o 

processamento é criada uma nova etiqueta e assim sucessivamente até à sala de 

etiquetagem, em que é colocada a etiqueta que segue com o produto até ao consumidor 

final. 

Na expedição de produtos é garantido que nenhum produto abandona as instalações da 

empresa sem estar devidamente identificado com uma etiqueta ou outro documento onde 

seja dada a indicação da rastreabilidade através da menção no lote.  

 

1.4. Plano Hazard Analysis Critical Control Points 

 

O plano HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) gere uma medida de controlo 

associada a uma etapa específica do processo, descriminando a mesma, o perigo e o PCC. 

Envolve medidas de controlo necessárias para minimizar os riscos e limites críticos para 

considerar o produto conforme. 

Neste documento são enumeradas as acções correctivas a adoptar caso sejam 

ultrapassados os limites críticos estabelecidos, as responsabilidades e os registos de 

monitorização. 
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2. Materiais e Métodos 
 

2.1. Controlo de Fornecedores e Matérias-Primas 

 

Pretende-se de uma forma continuada garantir a conformidade das matérias-primas 

fornecidas através da sua regular avaliação com a subsequente caracterização da empresa 

fornecedora, assim como os serviços prestados. É obrigação da empresa fornecedora 

cumprir com todos os requisitos exigidos para o fornecimento. 

Os fornecedores de matérias-primas e material acessório são continuamente avaliados pela 

qualidade dos fornecimentos que efectuam para a Kilom, no que diz respeito às condições 

de transporte, conformidade com os requisitos de compra e rotulagem e identificação de 

produto. 

A fim de compilar e complementar a avaliação contínua que é feita aquando da recepção é 

realizada uma avaliação anual de cada fornecedor onde são ponderados diversos 

parâmetros.  

É enviado um inquérito (anexo1) a todos os fornecedores onde são avaliados os sistemas 

de auto-controlo, gestão da qualidade e programa de pré-requisitos. O método de envio 

preferencial é através de correio electrónico. Se por este meio não for obtida resposta o 

inquérito é reenviado por fax ou por correio convencional. Este inquérito é posteriormente 

analisado e pontuado pelo Departamento de Controlo da Qualidade (DCQ). As perguntas 

constantes no inquérito são apresentadas na tabela 2. A classificação do inquérito resulta 

dos critérios de pontuação estabelecidos para cada uma das perguntas formuladas. No caso 

da resposta ser negativa não será atribuído nenhum valor de pontuação. Contudo, se a 

resposta for “em implementação” será atribuída metade da pontuação que corresponderia à 

resposta afirmativa.  
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Tabela 2 - Perguntas do inquérito de avaliação de fornecedores com a respectiva classificação em caso 

afirmativo. 

Pergunta  Resposta 

Sim 

1. Possuem algum sistema de Gestão da Qualidade?  10 

2. Possuem Sistema de Gestão Segurança Alimentar? 100 

3. Têm implementado um sistema de auto-controlo, baseado nos 

princípios HACCP, em conformidade com os requisitos do Regulamento 

852/05, ou baseado na legislação aplicável ao sector?  

 

40 

4. Existem evidências do controlo dos pré-requisitos do sistema?  

 4.1. Potabilidade da água 5 

 4.2. Controlo de Pragas 5 

 4.3. Controlo Higiosanitário 5 

 4.4. Controlo de Fornecedores 5 

5. A empresa realiza análises microbiológicas ao produto e disponibiliza 

os resultados para consulta? 

5 

6. Os colaboradores possuem formação na área de actividade, decorrente 

de um plano de formação? 

5 

7. Têm implementado um sistema de controlo de lotes que permita a 

rastreabilidade dos produtos? 

20 

8. Possuem um procedimento para o tratamento de reclamações e/ou 

devoluções? 

5 

9. Existem especificações técnicas dos produtos fornecidos 20 

10. São auditados regularmente? 5 

 

A pontuação obtida no inquérito é ponderada para uma escala fechada de 1 a 3, como se 

pode verificar na tabela 3. 

 
Tabela 3 - Critério de classificação da pontuação do inquérito. 

 
 

 

 

 

A classificação será “Bom” se a pontuação for 100 na pergunta 2 ou se o resultado da soma 

de todas as outras perguntas for superior ou igual a 80. No caso desta última soma ser 

superior ou igual a 50, mas inferior a 80 a classificação será “satisfatório”. Quando nenhuma 

 Mau Satisfatório Bom 

Classificação dos 
parâmetros 

1 2 3 
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das hipóteses anteriores ocorrer a classificação será de “mau”. É esta classificação de 1 a 3 

que será tida em conta, posteriormente, na avaliação global. 

A avaliação constante na ficha de avaliação de fornecedores é realizada em conjunto pelo 

Departamento do Controlo da Qualidade, Departamento de Aprovisionamento e Logística e 

Provisão Geral. Neste caso a avaliação dos parâmetros é efectuada segundo o mesmo 

critério de pontuação usado para a classificação do inquérito (escala fechada de 1 a 3). Os 

parâmetros avaliados são: resultado do inquérito, auditoria, qualidade vs preço, 

documentação técnica fornecida, controlo analítico, rotulagem e identificação do produto, 

conformidade do produto com os requisitos de compra, condições de transporte e 

cumprimento do prazo de entrega. A avaliação é realizada da seguinte forma: se o 

fornecedor cumprir todas as especificações definidas é atribuída a classificação 3, se não 

cumprir é atribuída a classificação 1. No caso de apenas cumprir algumas exigências é 

atribuída a classificação 2.  

Quando o parâmetro “auditorias” não tiver sido avaliado e por isso não tiver pontuação 

atribuída, o seu peso será redistribuído pelos restantes três parâmetros do subgrupo. Existe 

um parâmetro que apesar de não entrar directamente na ponderação dá preferência a 

determinados fornecedores no término da avaliação e corresponde à inclusão do fornecedor 

no grupo Valouro.  

A pontuação ponderada obtida nos respectivos parâmetros, classifica o fornecedor segundo 

os critérios indicados na tabela 4. 

 
Tabela 4 - Critérios de aceitação e rejeição de fornecedores. 

 

 

2.2. Controlo da potabilidade da água 

 

Tendo em conta que a água é utilizada para a lavagem de utensílios e equipamentos e para 

a higiene pessoal, podendo eventualmente entrar em contacto com os produtos, é de 

extrema importância o controlo da sua potabilidade.  

A qualidade da água está legislado e os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 

306/2007 de 27 de Agosto. É nesta legislação que está definido o valor para o cloro livre, 

devendo este estar entre 0,2 e 0,6 mg Cl2/l. 

Pontuação P<1,5 1,5<P<2,5 P≥2,5 

Classificação Mau Satisfatório Bom 

Aceitabilidade  Desclassificado Aceite 
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A potabilidade da água é controlada medindo, semanalmente, a concentração de cloro livre 

em amostras de água recolhidas em vários pontos da fábrica. 

A selecção das amostras é realizada com base num documento existente onde estão 

representados todos os pontos de água. Após a recolha das amostras a concentração de 

cloro livre é, posteriormente, avaliada com recurso a um teste rápido de fotometria, usando 

um espectrofotómetro e um corante específico na quantidade definida pelo fabricante.  

 

2.3. Controlo da monitorização e medição 

 

É necessário estabelecer um procedimento de controlo dos equipamentos de monitorização 

e medição para assegurar a validade dos resultados obtidos na monitorização de PCC’s e 

PPRO’s e cumprir a legislação em vigor, nomeadamente a Portaria 1129/2009 de 1 de 

Outubro e a Portaria 57/2007 de 10 de Janeiro. 

Foi elaborado um procedimento para realização do controlo dos equipamentos de 

monitorização e medição e este encontra-se em anexo (anexo 2).  

Quando é recebido um equipamento é incluído na Lista de Equipamentos e Plano Anual de 

Calibração e Verificação de Equipamentos. 

No caso dos equipamentos com exigências legais de controlo metrológico, nomeadamente 

balanças e registadores de temperatura, a Kilom selecciona uma entidade reconhecida e 

qualificada para o efeito para proceder à verificação. A organização opta por um prestador 

de serviços acreditado para o tipo de ensaio metrológico a realizar. Os registadores de 

temperatura não foram calibrados no ano de 2009, pois a legislação referente a esses 

indicadores de temperatura só foi criada em Outubro, por isso ficou programada apenas 

para o ano de 2010.  

Após a verificação e aprovação do equipamento, a entidade envia o certificado de 

verificação que é posteriormente arquivado. Se o equipamento não for aprovado será 

colocado “fora de serviço” ou ajustado, procedendo-se, neste caso, a uma verificação 

ulterior. 

Os termómetros portáteis, os dataloggers, as sondas de temperatura das câmaras e os 

equipamentos utilizados na indústria (nomeadamente os fumeiros) não possuem exigências 

legais de controlo metrológico e por isso a organização pode proceder de duas formas 

distintas. Pode recorrer a uma entidade acreditada para efectuar uma calibração externa ou 

pode realizar uma calibração interna. No caso dos equipamentos utilizados como padrão de 

referência interno, é sempre realizada uma calibração externa.  

Qualquer que tenha sido a calibração efectuada, esta só termina após a confrontação do 

erro de medição ou do desvio com o critério de aceitação definido anteriormente pela 

organização, de forma a aprovar o equipamento, reajustá-lo ou colocá-lo fora de uso. Todos 
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os certificados e relatórios de calibração, quer externos, quer internos, são arquivados. Os 

critérios de aceitação definidos pela empresa são os apresentados na tabela 5. 

 

 
Tabela 5 - Critérios de aceitação para os equipamentos de monitorização e medição. 

Equipamento Critério de 

aceitação 

Loggers ± 3 ºC 

Termómetros ± 2 ºC 

Câmaras de conservação ± 3 ºC 

Salas ± 3 ºC 

Equipamentos (fumeiros) ± 3 ºC 

 

 

No ano de 2009, a organização decidiu efectuar a calibração dos dataloggers externamente 

assim como de um dos termómetros, para que este pudesse servir como padrão interno. Os 

restantes termómetros foram calibrados internamente utilizando um equipamento de um 

laboratório externo, um banho estabilizador. Tendo como base um termómetro calibrado por 

uma entidade independente (padrão), procedeu-se do seguinte modo: 

1. Colocou-se padrão e o termómetro a calibrar dentro de um banho homogeneizado 

com as duas sondas o mais próximo possível. 

2. Registaram-se 5 leituras do equipamento, para cada temperatura fixa registada no 

padrão.  

3. Calculou-se a temperatura média do equipamento, para cada temperatura do padrão. 

4. Calculou-se a incerteza da medição de acordo com o programa EAL-R2 , não 

considerando a estabilidade a longo prazo do equipamento. 

5. Calculou-se o Erro Absoluto de Medição (valor absoluto que resulta da diferença entre 

o valor médio do equipamento e o do padrão, a que foi somada a incerteza) 

6. Calculou-se o Desvio.  

No caso das sondas de temperatura das salas de trabalho e das câmaras o procedimento 

efectuado foi o descrito de seguida, tendo como base um sensor de temperatura (ar) com 

indicador calibrado por uma entidade independente: 

1. Programou-se o padrão (datalogger) através do programa Comfort Software Basic da 

Testo. 

2. Colocou-se o padrão junto ao sensor de temperatura, durante o tempo necessário 

para fazer três leituras da temperatura definida. 
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3. Imprimiu-se o registo de temperatura ao longo do tempo da sonda, através do sistema 

centralizado Televis System Eliwell S.p.A. 

4. Fixou-se um valor do equipamento e recolheram-se 3 leituras do datalogger. 

5. Procedeu-se à correcção dos valores e calculou-se a sua média. 

7. Calculou-se a incerteza da medição de acordo com o programa EAL-R2, não 

considerando a estabilidade a longo prazo do equipamento. 

8. Calculou-se o Erro Absoluto de Medição (valor absoluto que resulta da diferença entre 

o valor médio do equipamento e o do padrão, a que foi somada a incerteza) 

9. Calculou-se o Desvio.  

 

O programa EAL-R2 é fornecido pelo European cooperation for Accreditation of Laboratories 

e permite calcular a incerteza inerente a todas as calibrações.  

 

2.4. Validação das combinações das medidas de controlo 

 

A validação das combinações das medidas de controlo é um importante procedimento pois é 

a forma como a organização garante que as medidas de controlo seleccionadas permitem 

alcançar o controlo previsto dos perigos para a segurança alimentar para os quais foram 

indicadas. Este procedimento garante ainda que a combinação das medidas de controlo 

assegura o controlo dos perigos para a segurança alimentar identificados, com o fim de se 

obter produtos acabados que vão de encontro dos níveis de aceitação definidos. 

Se o resultado da validação mostrar que alguma das medidas de controlo, ou a sua 

combinação, não forem confirmadas, estas devem ser modificadas e reavaliadas. 

As medidas de controlo validadas foram a manutenção da temperatura do produto ao longo 

do transporte, através do controlo deste parâmetro com datalogger com sonda de 

penetração da Testo, a eficácia das etapas destinadas a eliminar a carga microbiana ao 

atingir a temperatura recomendada para cada processo, recolhendo amostras antes e 

depois do processo específico para esse fim e posterior análise microbiológica. Foi ainda 

validado o tempo de arrefecimento dos produtos, de forma a garantir que em duas horas a 

sua temperatura descesse abaixo de 10ºC, após os tratamentos térmicos. 

Dado o número elevado de produtos produzidos na indústria foram seleccionados produtos 

que apresentam piores condições de transferência térmica.    

A validação da eliminação da carga microbiana, ao atingir a temperatura recomendada foi 

realizada para as etapas de cozedura e fumagem, cujas temperaturas limite, 68ºC e 72ºC, 

estão condicionadas por factores tecnológicos já que temperaturas limite mais elevadas 

afectariam directamente as características organolépticas do produto final. Para a etapa de 

assadura em forno contínuo o limite crítico de temperatura de produto foi estipulado nos 
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80ºC devido à alta variabilidade de tamanhos das peças a assar e à impossibilidade de 

controlo contínuo de todas as peças. A temperatura mais elevada foi estipulada como 

segurança para garantir que o controlo por amostragem realizado é eficaz. Na etapa grelhar 

a temperatura atingida está mais uma vez condicionada por factores organolépticos e de 

processo, mas baseada num processo com baixa variabilidade, uma vez que todas as peças 

são de tamanho idêntico e já passaram por um tratamento térmico a montante.  

As análises microbiológicas realizadas foram contagens de microrganismos mesófilos totais 

a 30ºC como indicador da flora global, de coliformes totais, E.coli e pesquisa de Salmonella 

em 25g. 

Foram ainda monitorizadas as temperaturas no núcleo dos produtos uma vez atingido o 

limite crítico para garantir que estes permanecem a essa temperatura o tempo suficiente, 

garantindo assim a morte térmica dos microrganismos presentes. 
Os produtos utilizados para esta validação foram: lombo de porco assado, coxa de galinha 

frita, salsicha de aves grelhada, empada de galinha assada, fiambre de frango, peito assado 

em forno a lenha e peito de peru fumado. 

No caso das validações da temperatura do produto ao longo do transporte foi colocado um 

logger com sonda de penetração no produto, depois de programado da mesma forma que 

anteriormente descrito. Foram escolhidos como produtos os seguintes, tendo em 

consideração a sua susceptibilidade à alteração de temperatura: 

 escalopes frescos para um transporte curto, mas com algumas aberturas para 

descarga; 

 escalopes congelados para um transporte longo sem abertura de portas para 

descarga; 

 roti fresco para um transporte longo sem abertura de portas. 

 

2.5. Análise de Perigos 

 

A análise de perigos é o procedimento que permite determinar quais os perigos existentes e 

que necessitam ser controlados, o grau de controlo que requerem para garantir a segurança 

alimentar e qual a combinação necessária de medidas de controlo. 

Esta análise foi efectuada em parceria com a consultora externa da empresa para as 

questões de segurança e qualidade alimentar.  

A identificação e avaliação de perigos nas matérias-primas reuniu todos os perigos para a 

segurança alimentar expectáveis em relação a estas, determinou o nível de aceitação no 

produto acabado, as medidas de controlo, a probabilidade de ocorrência e a sua severidade. 
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O nível de aceitação no produto final teve em consideração os requisitos estatuários e 

regulamentares estabelecidos, nomeadamente o Regulamento (CE) n.º2073/2005 de 15 de 

Novembro, os requisitos dos clientes para a segurança alimentar e a utilização prevista.  

Após a definição do nível de aceitação foi necessário seleccionar as medidas de controlo 

capazes de prevenir, eliminar ou reduzir o perigo até esse nível definido.  

Para a definição do risco foi necessário definir para cada perigo a sua probabilidade de 

ocorrência e a sua severidade, visto o risco ser definido como o produto dos dois factores. 

Os critérios utilizados para a definição da probabilidade e da severidade são apresentados 

nas tabelas 6 e 7. 

 
Tabela 6 - Critérios para a definição da probabilidade de ocorrência dos perigos. 

Probabilidade de ocorrência do perigo 

Remota 1 Nunca observado 

Baixa 2 Pode acontecer esporadicamente 

Moderada 3 Pode acontecer regularmente 

Alta 4 
Pode acontecer com uma frequência elevada (inerente ao processo 

produtivo) 

 

 
Tabela 7 - Critérios para a definição da severidade no caso de ocorrência dos perigos. 

Severidade em caso de ocorrência do perigo 

Baixa 1 Ocorrência não causa efeito perceptível 

Pouco grave 2 Ocorrência causa efeito, mas não implica dano significativo 

Grave 3 Ocorrência implica dano significativo 

Muito grave 4 Ocorrência implica doença (no limite extremo morte) 

 

 

O risco, produto aritmético entre a probabilidade e a severidade pode ser definido como 

baixo, médio e alto. Este cálculo está representado na tabela 8. Apenas no caso de o risco 

ser baixo, o perigo não é considerado para a avaliação seguinte no estabelecimento do 

plano HACCP. 
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Tabela 8 - Cálculo do risco (inferior a 4 – baixo; igual a 4 – médio; superior a 4 – alto). 

Risco 

(PxS) 

Severidade em caso de ocorrência do perigo (S) 

1 2 3 4 

Probabilidade 

de ocorrência 

do perigo (P) 

1 1 2 3 4 

2 2 3 4 8 

3 3 4 9 12 

4 4 8 12 16 
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3. Resultados e discussão 
 
 A análise dos resultados permite verificar se o sistema está implementado e a cumprir o seu 

objectivo principal de garantia da segurança alimentar dos produtos resultantes.  

 

3.1. Controlo de Fornecedores e Matérias-Primas 

 

A Kilom possui actualmente 118 fornecedores de matérias-primas e material acessório 

activos, para os quais foi enviado o Inquérito de Avaliação de Fornecedores (anexo 1). 

Contudo, nem todos responderam à solicitação, como se pode verificar na figura 3, apenas 

o fizeram 65%. 

 

 
Figura 3 - Número de respostas ao inquérito de avaliação de fornecedores (1 – Sim, 2 – Não). 

 

No que diz respeito a cada um dos parâmetros que compõem o inquérito os resultados são 

apresentados na figura 4. 

 
Figura 4 - Número de respostas para cada parâmetro do inquérito 

(1-SGQ, 2-SGSA, 3-HACCP, 4-Controlo Potabilidade Água, 5-Controlo Pragas, 6- Controlo Fornecedores, 7- 

Controlo Higiossanitário, 8- Análises, 9- Formação, 10-Sistema Rastreabilidade, 11- Gestão Reclamações, 12- 

Fichas técnicas, 13- Auditorias.) 
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Pela análise da figura 4 pode inferir-se que os parâmetros que menos fornecedores 

cumprem, inferior a 50% das respostas, é de possuir um sistema de gestão da qualidade e o 

sistema de gestão da segurança alimentar, o que não põe em causa a sua desclassificação 

visto as suas implementações serem voluntárias e não obrigatórias legalmente. 

Os parâmetros que a maioria cumpre, acima de 75% de respostas positivas, são o controlo 

de fornecedores, a formação, os sistemas de gestão da rastreabilidade e das reclamações e 

o facto de possuir fichas técnicas dos produtos.  

Por outro lado, temos com cerca de 60% de respostas afirmativas, os parâmetros 

relacionados com o sistema HACCP, nomeadamente ter o sistema implementado, realizar 

controlos da potabilidade da água, higiossanitários e análises microbiológicas aos produtos. 

Estes valores baixos podem ser explicados por estarem incluídos no grupo de fornecedores, 

alguns cuja actividade não exige estes controlos, nomeadamente empresas ligadas à 

produção gráfica.  

No que diz respeito á avaliação global dos fornecedores obtiveram-se os resultados 

constantes na figura 5. 

 

 
Figura 5 - Avaliação Global de Fornecedores 

 

Analisando a figura 5 constata-se que os parâmetros cujo nível de cumprimento é maior são 

a rotulagem e identificação dos produtos, conformidade com os requisitos de compra e o 

cumprimento do prazo de entrega. Tal como nas questões do inquérito, estes são os 

parâmetros mais gerais, que se aplicam aos fornecedores de todos os tipos de produtos.  
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No outro extremo, os parâmetros com pior classificação são o controlo analítico, a 

documentação técnica e a qualidade vs preço, sendo o primeiro o parâmetro com pior 

classificação. Contudo, a qualidade vs preço, é dentre estes a melhor classificada, pois 

apesar de não ter a melhor classificação tem uma classificação mediana e não má como os 

outros. O facto do controlo analítico ser o parâmetro com pior classificação deve ser tida em 

conta uma vez que este representa um custo muito elevado para a empresa, pois assim tem 

que assegurar esse controlo a nível das matérias-primas, quando esse custo devia ser 

suportado pelos seus fornecedores.  

Estes resultados permitiram perceber que uma das lacunas do sistema é a falta dos 

documentos relativos a fornecedores, como certificados, e a matérias-primas, 

nomeadamente fichas técnicas. Por isso, foi tomada a decisão de se ser mais insistente até 

à obtenção desses documentos, sob pena dos fornecedores serem desclassificados no caso 

de manterem estes maus resultados.  

Após avaliação qualitativa dos resultados e emissão das fichas de avaliação de 

fornecedores (anexo 3) conclui-se que aproximadamente 81% dos fornecedores tiveram 

uma avaliação de “satisfatório”, enquanto apenas 19% conseguiu a classificação de “bom”, 

como se pode observar na figura 6. 

 

 
Figura 6 - Classificação final dos fornecedores (1 - Bom; 2 - Satisfatório) 

 

 

3.2. Controlo da potabilidade da água 

 

O controlo da potabilidade da água foi realizado semanalmente. No entanto, na análise dos 

resultados foram consideradas todas as medições e não a média semanal. Foram ainda 

considerados os valores legais limite. Os resultados estão representados na figura 7. 
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Figura 7 - Resultados do controlo de potabilidade de água. 

 

A variação entre a medição 6 e a medição 12 deve-se ao facto de ter sido detectada uma 

falha no doseamento, que provocou um abaixamento no teor de cloro livre para níveis não 

aceitáveis. A situação foi comunicada de imediato à equipa de manutenção e esta procedeu 

a um reajuste que provocou de seguida os valores elevados, sendo estes habituais quando 

se efectua este procedimento.  

Nas medições seguintes os valores estiveram sempre dentro dos limites. Contudo a partir da 

medição 21 observa-se uma sequência de valores muitíssimo baixos. Estes são explicados 

por uma avaria grave no sistema de doseamento que exigiu intervenção de manutenção 

externa, após o contacto do departamento de controlo da qualidade à equipa de 

manutenção e da intervenção desta, sem efeitos positivos. Esta falha foi descrita no Registo 

de Não Conformidade/Ocorrência. 

Após esta avaria, no mês de Outubro, não se registaram valores anormais significativos, 

apenas alguns pontuais, com pouca relevância. Contudo, pode constatar-se que os valores 

estão muito próximos do valor mínimo limite o que pode causar facilmente não 

conformidades.  

 

3.3. Controlo da monitorização e medição 

 

Os equipamentos com exigências legais, nomeadamente as balanças, foram verificados por 

uma entidade externa e todos obtiveram aprovação, segundo os critérios da Portaria 

57/2007 de 10 de Janeiro.  

Os dataloggers foram calibrados externamente e para o critério de aceitação definido de 

mais ou menos 3ºC todos foram aprovados, assim como o termómetro portátil que serviu de 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 10
1

10
6

11
1

11
6

12
1

12
6

13
1

Te
or

 d
e 

cl
or

o 
liv

re
 m

g/
L

Dia



28 
 

padrão interno. Os restantes termómetros foram calibrados internamente, sendo que apenas 

não foi aprovado e por isso foi colocado fora de uso.  

No que se refere às salas de trabalho e câmaras de conservação de refrigerados e de 

congelados apenas uma sala e uma câmara foram calibradas externamente obtendo 

aprovação. Todas as outras foram calibradas internamente, obtendo também aprovação 

comparando os desvios obtidos com o critério pré-definido.  

A organização decidiu ainda calibrar externamente os fumeiros onde ocorrem operações 

unitárias em que o controlo da temperatura é um parâmetro de extrema importância. Dos 

quatro fumeiros calibrados, um deles apresentou um desvio superior ao critério de aceitação 

e foi colocado temporariamente fora de uso, procedendo a equipa de manutenção ao seu 

ajuste. 

 

3.4. Validação das combinações das medidas de controlo 

 

Os resultados obtidos para a validação da manutenção da temperatura do produto ao longo 

do transporte foram aceitáveis.  

 

3.4.1. Manutenção da temperatura do produto ao longo do transporte 

 

Após o tratamento dos dados, obtiveram-se os resultados constantes na figura 8, 9 e 10. 

 

 
Figura 8 - Resultados da temperatura de escalopes frescos em transporte curto. 
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Analisando a figura 8 verifica-se que a temperatura do produto se manteve sempre inferior a 

5ºC, assim como a temperatura da viatura. No inicio do transporte devido à diferença de 

temperatura entre a viatura e o produto, este ultimo sofreu um abaixamento de temperatura 

de cerca de 1,5ºC. Após esse período inicial manteve-se praticamente estável, mesmo 

quando se verificou uma subida de cerca de 2,5ºC na temperatura da viatura, devido, 

provavelmente, a uma abertura de porta mais prolongada.  

 

 
Figura 9 - Resultados da temperatura de escalopes congelados em transporte longo. 

 

Após a análise destes resultados pode inferir-se que a temperatura do produto ao longo do 

transporte se mantém dentro dos valores esperados, mesmo quando se verifica um 

aumento da temperatura do veículo, devido ao funcionamento do sistema de frio. Contudo, é 

importante salientar que quando a temperatura da viatura aumenta rapidamente, como nas 

aberturas de porta, a temperatura do produto acompanha esse aumento também muito 

rapidamente e por isso estas devem ser minimizadas. 
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Figura 10 - Resultados da temperatura de roti fresco em transporte longo. 

 

Analisando a figura 10 referente ao último produto analisado, roti fresco, pode verificar-se 

que o produto se mantém sempre numa gama de temperatura aceitável. Contudo, ao 

contrário do que se verifica para os produtos congelados, neste caso o produto não varia a 

sua temperatura tão rapidamente quanto a viatura, mantém mais facilmente a sua 

temperatura.  

 

3.4.2. Tempo de arrefecimento  

 

Após o tratamento dos dados respeitantes ao tempo de arrefecimento dos produtos, 

obtiveram-se os resultados constantes na figura 11. 
 

 
Figura 11 - Tempo de arrefecimento dos produtos. 
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Observando os resultados obtidos, na figura 11, verifica-se que o objectivo inicial de reduzir 

a temperatura dos 65º até aos 10ºC em duas horas não foi cumprido, conseguindo-se atingir 

essa temperatura final após decorrerem cerca de cinco horas. No entanto, dado que o 

produto se mantém dentro de uma forma durante todo o período de arrefecimento, não 

existe o risco de desenvolvimento microbiano por contaminação exterior e a possível carga 

microbiana que eventualmente não tenha sido destruída no tratamento térmico anterior 

também não se desenvolve nem multiplica porque não possui condições favoráveis, uma 

vez que o espaço é confinado e não existe oxigénio disponível.  

 

3.4.3. Eliminação da carga microbiana durante os tratamentos térmicos 

 

Foram acompanhadas, para os diversos processos referidos a evolução da temperatura no 

núcleo do produto após este atingir o limite crítico tendo-se verificado que todos os produtos 

respeitam o binómio tempo /temperatura na zona crítica. 
Apesar de na análise de perigos estarem identificados vários perigos microbiológicos nesta 

validação apenas foram considerados os mais frequentes e os indicadores de higiene.  

 

Os resultados obtidos nos controlos microbiológicos são apresentados na tabela 9. 

 
Tabela 9 - Resultados obtidos nos controlos microbiológicos. 

Produto Etapa  Características microbiológicas 

antes do tratamento térmico 

Características microbiológicas 

após o tratamento térmico 

MO 
totais  

Coliformes E.coli Salmonella MO 
totais  

Coliformes E.coli Salmonella 

Lombo porco 

assado 

 

Assadura 

contínua 

5,5x106 

ufc/g 

1x103 

ufc/g 

2,1x102 

ufc/g 

Neg 25g 1,5x102 

ufc/g 

<1x10 

ufc/g 

<1x10 

ufc/g 

Neg 25g 

Empada de 
galinha 

assadas 

Assadura 
forno 

3,1x104 
ufc/g 

NE2x10 
ufc/g 

<1x104 
ufc/g 

Neg 25g 2,1x103 
ufc/g 

<1x10 
ufc/g 

<1x10 
ufc/g 

Neg 25g 

Coxas de 
galinha fritas 

Fritura 4,2x105 
ufc/g 

1x102 
ufc/g 

<1x104 
ufc/g 

Neg 25g 1,4x103 
ufc/g 

<1x10 
ufc/g 

<1x10 
ufc/g 

Neg 25g 

Fiambre de 

Frango 

Cozedura 

72ºC 

1,8x106 

ufc/g 

2,6x102 

ufc/g 

NE5x102 

ufc/g 

Neg 25g NE1x10 

ufc/g 

<1x10 

ufc/g 

<1x10 

ufc/g 

Neg 25g 

Peito assado 

forno a lenha 

Cozedura 

68ºC 

2,1x105 

ufc/g 

5,1x103 

ufc/g 

3,1x101 

ufc/g 

Neg 25g NE4x10 

ufc/g 

<1x10 

ufc/g 

<1x10 

ufc/g 

Neg 25g 

Peito de peru 
fumado 

Fumagem 1,9x105 
ufc/g 

7,7x103 
ufc/g 

5,1x102 
ufc/g 

Neg 25g 3,0x102 
ufc/g 

<1x10 
ufc/g 

<1x10 
ufc/g 

Neg 25g 

Salsicha aves 
grelhada 

Grelhar 1,0x102 
ufc/g 

<1x10 
ufc/g 

<1x10 
ufc/g 

Neg 25g NE 3x10 
ufc/g 

<1x10 
ufc/g 

<1x10 
ufc/g 

Neg 25g 
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Pela análise da tabela 9 verifica-se que os tratamentos térmicos reduzem substancialmente 

a carga microbiana do produto, especialmente ao nível de coliformes e E. coli. No que diz 

respeito aos microrganismos totais os valores não estão acima dos limites de referência da 

organização para a qualidade microbiológica satisfatória, por isso os produtos podem ser 

enquadrados nesta categoria.  

 

3.5. Análise de Perigos 

 

A organização iniciou o processo de identificação e avaliação dos perigos da matéria-prima 

classificando as matérias-primas em trinta e três categorias, tendo em conta a afinidade 

entre elas.  

Após esta categorização foram identificados todos os perigos físicos, químicos, biológicos e 

alergéneos. Neste último caso o perigo considerado foi a ausência da sua declaração na 

rotulagem. Foi definido o nível de aceitação no produto final, as medidas de controlo, o risco 

e foi avaliado se o perigo é controlado completamente pelas medidas de controlo 

relacionadas com o programa de pré-requisitos. Para os casos em que não é possível 

controlar dessa forma foi identificada a etapa em que o perigo é controlado. 

Após a elaboração do documento completo, que pode ser consultado em anexo (anexo 4), 

verifica-se que apenas os perigos biológicos e os perigos físicos não são controlados 

completamente pelo programa de pré-requisitos. No caso dos perigos físicos a sua 

ocorrência é controlada através de inspecção visual na recepção e durante todo o 

processamento. Os perigos biológicos são controlados através da desinfecção das matérias-

primas e pelos tratamentos térmicos.  

Todos os perigos químicos e alergéneos são controlados pelo programa de pré-requisitos 

nomeadamente através da selecção e avaliação de fornecedores.  
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4. Conclusões 
 

Após a análise de todos os resultados pode inferir-se que os objectivos do trabalho foram 

cumpridos e conseguiu-se avançar na preparação da implementação da ISO 22000:2005 na 

empresa.  

Os fornecedores de matérias-primas e acessórios foram avaliados e demonstraram que 

cumprem satisfatoriamente os requisitos da empresa. Contudo, com alguns a comunicação 

não é suficiente e deve ser melhorada de forma a obter um sistema mais preciso e eficaz.  

No que se refere ao controlo da potabilidade da água, parâmetro essencial, nomeadamente 

na manutenção da higiene das instalações, devem ser melhorados os procedimentos de 

manutenção preventiva para minimizar as avarias que põem em causa o funcionamento do 

sistema de doseamento de hipoclorito de sódio. Contudo, apesar dos resultados menos 

satisfatórios durante o período de avaria, que foi um pouco extenso, nos restantes controlos 

os valores estavam dentro dos limites e por isso pode considerar-se que o sistema de 

controlo é eficaz. É de salientar ainda que a periodicidade do controlo é eficaz para a 

detecção atempada de desvios.  

O controlo dos equipamentos de monitorização e medição apresentou resultados muito 

satisfatórios, tendo obtido aprovação na quase totalidade dos equipamentos.  

A combinação das medidas de controlo que foi validada apresentou também, tal como o 

parâmetro anterior, resultados na generalidade satisfatórios, com excepção para o tempo de 

arrefecimento dos produtos. Este parâmetro será muito difícil de cumprir para os produtos 

de charcutaria que arrefecem dentro das formas, dadas as dimensões do produto e o 

próprio acondicionamento durante o arrefecimento.  

A análise de perigos da matéria-prima é um procedimento de extrema importância, visto 

condicionar o uso do produto dentro da indústria e por isso foi realizada com rigor. Após a 

análise concluiu-se que os fornecedores têm um papel muito importante na minimização dos 

perigos, especialmente nos perigos químicos e no perigo da rotulagem não conter a 

indicação dos alergéneos presentes (perigo alergéneo). No caso dos perigos físicos é 

essencial o controlo visual na recepção e no decorrer de todo o processamento. Os perigos 

biológicos são controlados nas etapas de tratamento térmico e por isso é necessário 

respeitar o binómio tempo/temperatura durante o processamento.  

Em termos gerais, pode afirmar-se que a certificação do sistema de segurança alimentar da 

Kilom, SA, pela NP ISO 22000:2005 é uma mais-valia para a empresa, traduzindo-se no 

lançamento no mercado de produtos de qualidade superior e consequentemente numa 

afirmação de qualidade global da organização no contexto industrial e comercial.  
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6. Anexos 

 



 
 INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

  

Ref.: MOD.601 REVISÃO: 00 – 16/02/2009 Pág: 1/2  Elaborado:DCQ Aprovado: DQ  

 
  

 
 
 
O presente inquérito tem por objectivo conhecer os nossos parceiros para avaliar 

a sua aptidão como fornecedores. 

 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 
  

NOME DA EMPRESA:       

Nº LICENÇA DE LABORAÇÃO/ 
Nº CONTROLO VETERINÁRIO       

  

ELEMENTOS DE CONTACTO 

  

MORADA:       

CÓDIGO POSTAL:       

TELEFONE:      -      

FAX:       

MAIL:       

  
RESPONSÁVEL PELO 
PREENCHIMENTO:       

CARGO:       

 
 

PRODUTOS FORNECIDOS: 
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 INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

  

Ref.: MOD.601 REVISÃO: 00 – 16/02/2009 Pág: 1/2  Elaborado:DCQ Aprovado: DQ  

 
 

ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO: 
 

 
Por favor, responda às seguintes questões sempre que aplicável: 
 
 

 

S
IM

 

N
Ã

O
 

EM
 

IM
PL

EM
EN

TA
ÇÃ

O 

1. Possuem algum sistema de Gestão da Qualidade?      

2. Possuem Sistema de Gestão Segurança Alimentar?      

3. Têm implementado um sistema de auto-controlo, baseado nos princípios HACCP, em conformidade com 
os requisitos do Regulamento 852/05, ou baseado na legislação aplicável ao sector?  

   

4. Existem evidências do controlo dos pré-requisitos do sistema 

 4.1. Potabilidade da água    

 4.2. Controlo de Pragas    

 4.3. Controlo Higiosanitário    

 4.4. Controlo de Fornecedores    

5. A empresa realiza análises microbiológicas ao produto e disponibiliza os resultados para consulta?    

6. Os colaboradores possuem formação na área de actividade, decorrente de um plano de formação?    

7. Têm implementado um sistema de controlo de lotes que permita a rastreabilidade dos produtos?    

8. Possuem um procedimento para o tratamento de reclamações e/ou devoluções?    

9. Existem especificações técnicas dos produtos fornecidos?    

10. São auditados regularmente    

 
 - Solicitamos o envio de certificado ou comprovativo de implementação. 
 - O não preenchimento dos requisitos mínimos pode levar à desclassificação do fornecedor 
 - Auditorias internas ou externas de clientes e entidades oficiais 
 
Empresas fornecedoras intermediárias devem responder no âmbito da sua actividade e reencaminhar 

o inquérito ao fabricante para preenchimento do mesmo. 
 
 

ASSINATURA:       

DATA:       

 
 
 
 



 

 

 

 

Procedimento da Qualidade 

Controlo dos Equipamentos de Monitorização e Medição 
 

Ref.: PQ8 REVISÃO: 00 – 01/07/2009 Págs: 9 Elaborado: DCQ  Aprovado: DQ 

   

 
Procedimento  
 

Fluxograma do processo 
 

 
 
 

Equipamento de Monitorização e Medição 

Existente 

Exigências Legais? 

Sim 

Colocar em serviço 

Actualizar  
Lista de Verificação/Calibração 

Novo 

Vem calibrado? 

Não 

Sim Não 

Seleccionar 
Entidade 

Verificação 
Externa 

Aprovado  Reprovado 

Ajuste Fora de Serviço 

Verificação 
Ulterior 

Aprovado  

Calibração 
Voluntária 

Seleccionar 
Entidade Externa 

Calibração 
Externa 

Confrontação com 
Critério de Aceitação 

Aprovado  Reprovado 

Ajuste Fora de Serviço  

Calibração  
Interna 

Cálculo do Erro 
da Medição 

ANEXO 2 



Ref.: Mod. 603 Pág. 1/1

FORNECEDOR:

TIPO DE 
FORNECEDOR:

DATA AVALIAÇÃO:

PESO (%)

RESULTADO:

PESO (%)

25

RESULTADO:

RESULTADO FINAL:

OBSERVAÇÕES:

ASSISTÊNCIA

DEPARTAMENTO 
DE CONTROLO DA QUALIDADE

RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO:

COMPETÊNCIA TÉCNICA

AVALIAÇÃO

FORNECEDOR SERVIÇOS

CUMPRIMENTO PRAZO ENTREGA

REVISÃO: 00 - 16/02/2009

PARÂMETROS A AVALIAR

RELAÇÃO QUALIDADE/PREÇO

FORNECEDOR MATÉRIAS-PRIMAS/MATERIAL ACESSÓRIO

PARÂMETROS A AVALIAR

INQUÉRITO

60

CLASSIFICAÇÃO DE PARÂMETROS: 

MAU (1) SATISFATÓRIO (2) BOM (3)

AUDITORIAS

AVALIAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
AVALIAÇÃO

DCQ

DCQ

CONDIÇÕES TRANSPORTE
10

CONTROLO ANALÍTICO

ROTULAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CONFORMIDADE COM REQUISITOS DE COMPRA

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

DAL/PG

DCQ

DCQ

DAL/PG

DAL/PG

DAL/PG

DAL/PG

FICHA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR

Aprovado: DQElaborado:DCQ

PRODUTOS 
FORNECIDOS:

30

RESPONSÁVEL PELA 
AVALIAÇÃO

DEP. REQUERENTE

DEP. REQUERENTE

DEP. REQUERENTE
50

CURRICULUM EMPRESA

ACREDITAÇÃO/CERTIFICAÇÃO

RELAÇÃO QUALIDADE/PREÇO

DEPARTAMENTO 
APROVISIONAMENTO E LOGÍSTICA

PROVISÃO GERAL

DEP. REQUERENTE

DCQ
25
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REF:QIAPMP Revisão 00 - 05-01-2009 Elaborado: DCQ   Aprovado: DQ

Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

Carne de Aves e Desmanchados
PERIGO QUÍMICO
Contaminação por resíduos de medicamentos e outras substâncias 
químicas

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo que estão incluídos nos planos 
nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos. Todos os fornecedores 
pertencem ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a Kilom, 
assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira.

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Salmonella, Escherichia coli, Listeria, Campylobacter, Shigella, 
Clostridium, Yersinia, Staphylococcus aureus,…) De acordo com os critérios 

microbiológicos aplicáveis ao 
produto final onde é incorporada a 

matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
Todos os fornecedores pertencem ao grupo empresarial verticalizado onde se 
inclui a Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de 
toda a fileira.
* Controlo da temperatura da matéria-prima à recepção
*Inspecção visual na recepção
Controlo do aspecto e higiene das matérias-primas de acordo com o caderno 
de encargos estabelecido (ITG1). 

4
Alta

3
Grave Alto NÃO

* Controlo da temperatura da matéria-prima à 
recepção

*Inspecção visual na recepção
Controlo do aspecto e higiene das matérias-

primas de acordo com o caderno de encargos 
estabelecido (ITG1). 

- Etapa: Recepção (101)

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
Todos os fornecedores pertencem ao grupo empresarial verticalizado onde se 
inclui a Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de 
toda a fileira.
*Inspecção na recepção
Controlo do aspecto e higiene das matérias-primas de acordo com o caderno 
de encargos estabelecido (ITG1)
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO

*Inspecção visual na recepção
Controlo do aspecto e higiene das matérias-

primas de acordo com o caderno de encargos 
estabelecido (ITG1)

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
Ganso de Vaca
Contaminação por resíduos de medicamentos e outras substâncias 
químicas Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo que estão incluídos nos planos 
nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos. 

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO -
Contaminação microbiana
(ex:  Escherichia coli, Listeria, Clostridium, Yersinia, Staphylococcus 
aureus, Shigella, Salmonella,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
* Controlo da temperatura da matéria-prima
Controlo desde a recepção na unidade fabril e ao longo de todo o 
armazenamento e processamento.
*Inspecção visual na recepção
Controlo do aspecto e higiene das matérias-primas de acordo com o caderno 
de encargos estabelecido (ITG1).  
*Tratamento térmico na instalação fabril antes do consumo do produto, 
resultante destas matérias-primas, seguido de arrefecimento rápido.

3
Modera

da

3
Grave Alto NÃO

*Tratamento térmico na instalação fabril antes 
do consumo do produto, resultante destas 
matérias-primas, seguido de arrefecimento 

rápido.
-Etapa: Assadura (31)

PERIGO FÍSICO -
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção na recepção
Controlo do aspecto e higiene das matérias-primas de acordo com o caderno 
de encargos estabelecido (ITG1)
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO

*Inspecção visual na recepção
Controlo do aspecto e higiene das matérias-

primas de acordo com o caderno de encargos 
estabelecido (ITG1)

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4



REF:QIAPMP Revisão 00 - 05-01-2009 Elaborado: DCQ   Aprovado: DQ

Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Toucinho
PERIGO QUÍMICO -
Contaminação por resíduos de medicamentos e outras substâncias 
químicas

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo que estão incluídos nos planos 
nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos. 

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO -
Contaminação microbiana
(ex: Escherichia coli, Listeria, Clostridium, Yersinia, Staphylococcus 
aureus, Salmonella,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo

3
Modera

da

3
Grave Alto SIM 0

PERIGO FÍSICO -
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção na recepção
Controlo do aspecto e higiene das matérias-primas de acordo com o caderno 
de encargos estabelecido (ITG1)
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO

*Inspecção visual na recepção
Controlo do aspecto e higiene das matérias-

primas de acordo com o caderno de encargos 
estabelecido (ITG1)

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
Carne de Porco
PERIGO QUÍMICO -
Contaminação por resíduos de medicamentos e outras substâncias 
químicas

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo que estão incluídos nos planos 
nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos. 

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO -
Contaminação microbiana
(ex: Escherichia coli, Listeria, Clostridium, Yersinia, Staphylococcus 
aureus, Salmonella,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.
*Tratamento térmico na instalação fabril antes do consumo do produto, 
resultante destas matérias-primas, seguido de arrefecimento rápido.

3
Modera

da

3
Grave Alto NÃO

*Tratamento térmico na instalação fabril antes 
do consumo do produto, resultante destas 
matérias-primas, seguido de arrefecimento 

rápido.
-Etapa: Assadura (31)

PERIGO FÍSICO -
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção na recepção
Controlo do aspecto e higiene das matérias-primas de acordo com o caderno 
de encargos estabelecido (ITG1)
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

3
Modera

da

3
Grave Alto NÃO

*Inspecção visual na recepção
Controlo do aspecto e higiene das matérias-

primas de acordo com o caderno de encargos 
estabelecido (ITG1)

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
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Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Atum em conserva
PERIGO QUÍMICO
Contaminação por metais pesados

Ausência
* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo. 

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Escherichia coli, Listeria, Clostridium, Bacillus,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
Os fornecedores seleccionados estabelecem critérios e processos de 
esterilização controlados e eficientes.

1
Remota

3
Grave Baixo SIM -

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos (limalhas)

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
Filetes de pescada
PERIGO QUÍMICO
Contaminação por metais pesados

Ausência
* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo. 

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Bacillus , Listeria, Vibrio, Staphylococcus aureus,…) De acordo com os critérios 

microbiológicos aplicáveis ao 
produto final onde é incorporada a 

matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Tratamento térmico na instalação fabril antes do consumo do produto, 
resultante destas matérias-primas, seguido de arrefecimento rápido
*Boas Práticas de Laboração

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO

*Tratamento térmico na instalação fabril antes 
do consumo do produto, resultante destas 
matérias-primas, seguido de arrefecimento 

rápido.
*Boas Práticas de Laboração

-ETAPA: Fritura (75)
PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
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Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Pinças/Chamuças
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Bacillus, Clostridium, Escherichia coli, Listeria,  Salmonella, 
Staphylococcus,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.
*Tratamento térmico na instalação fabril antes do consumo do produto, 
resultante destas matérias-primas, seguido de arrefecimento rápido.
*Boas Práticas de Laboração

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO

*Tratamento térmico na instalação fabril antes 
do consumo do produto, resultante destas 
matérias-primas, seguido de arrefecimento 

rápido.
*Boas Práticas de Laboração

-ETAPA: Fritura (73)
PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes 
(cereais que contém glúten, soja e produtos à base de soja e aipos e 
produtos à base de aipos)

Presente na rotulagem
*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem 2

Baixa
3

Grave Médio SIM -

Preparados salgados
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Escherichia coli, Listeria,  Salmonella, Staphylococcus, Esporos de 
Sulfito Redutores…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
Estas matérias-primas são fornecidas pela SOLARA, uma empresa certificada 
do mesmo grupo empresarial da KILOM, com uma mesma política de 
segurança alimentar e que por isso nos assegura inequivocamente matérias-
primas seguras e de qualidade. 
* Controlo Visual durante o processamento

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
Estas matérias-primas são fornecidas pela SOLARA, uma empresa certificada 
do mesmo grupo empresarial da KILOM, com uma mesma política de 
segurança alimentar e que por isso nos assegura inequivocamente matérias-
primas seguras e de qualidade.
*Detecção de metais (no fornecedor)
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes 
(cereais que contêm glúten, soja e produtos à base de soja, leite e 
produtos à base de leite incluindo lactose, dióxido de enxofre e sulfitos 
em concentrações superiores a 10mg/Kg ou 10 mg/L expressos em 
SO2, mostarda e produtos à base de mostarda e ovos e produtos à 
base de ovos)

Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -
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Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Farinha
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Bolores, esporos e parasitas

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Tratamento térmico na instalação fabril antes do consumo do produto, 
resultante destas matérias-primas, seguido de arrefecimento rápido.

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO

*Tratamento térmico na instalação fabril antes 
do consumo do produto, resultante destas 
matérias-primas, seguido de arrefecimento 

rápido.
-ETAPA: Fritura (75)

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

3
Modera

da

3
Grave Alto SIM -

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes (glúten 
e soja e produtos à base de soja) Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

Flocos de Batata
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Bolores, esporos e parasitas De acordo com os critérios 

microbiológicos aplicáveis ao 
produto final onde é incorporada a 

matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Tratamento térmico na instalação fabril antes do consumo do produto, 
resultante destas matérias-primas, seguido de arrefecimento rápido.

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO

*Tratamento térmico na instalação fabril antes 
do consumo do produto, resultante destas 
matérias-primas, seguido de arrefecimento 

rápido.
-ETAPA: Cozedura (47)

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência
* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
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Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Arroz
PERIGO QUÍMICO
Resíduos de micotoxinas (aflatoxinas e fumonisinas)

Ausência
* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo. 

2
Baixa

2
Pouco 
grave

Baixo SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Bacillus,…)
Contaminação por parasitas (gorgulho do arroz)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo *Tratamento térmico na instalação fabril antes do consumo do produto, resultante destas matérias-primas *Inspecção visual ao longo do processo
3

Modera
da

2
Pouco 
grave

Médio NÃO

*Tratamento térmico na instalação fabril antes 
do consumo do produto, resultante destas 

matérias-primas
*Inspecção visual ao longo do processo

-ETAPA: Cozedura (45)
PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos 

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

3
Modera

da

3
Grave Alto SIM -

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
Leguminosas secas (grão, feijão)
PERIGO QUÍMICO
Resíduos de pesticidas 

Ausência
* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo. 

2
Baixa

2
Pouco 
grave

Baixo SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Presença de parasitas De acordo com os critérios 

microbiológicos aplicáveis ao 
produto final onde é incorporada a 

matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Tratamento térmico na instalação fabril antes do consumo do produto, 
resultante destas matérias-primas.

3
Modera

da

3
Grave Alto NÃO

*Tratamento térmico na instalação fabril antes 
do consumo do produto, resultante destas 

matérias-primas.
-ETAPA: Cozedura (47)

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

3
Modera

da

2
Pouco 
grave

Médio SIM -

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
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Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Vegetais Congelados (ervilhas, espinafres)
PERIGO QUÍMICO
Resíduos de pesticidas

Ausência
* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo. 

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Staphylococcus, Escherichia coli…)
Bolores e Leveduras

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Tratamento térmico na instalação fabril antes do consumo do produto, 
resultante destas matérias-primas.

2
Baixa

2
Pouco 
grave

Baixo NÃO

*Tratamento térmico na instalação fabril antes 
do consumo do produto, resultante destas 

matérias-primas.
-ETAPA: Cozedura (47)

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
Vegetais frescos IV Gama
PERIGO QUÍMICO
Resíduos de pesticidas

Ausência
* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo. 

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Bacillus, Listeria, Yersinia, Streptococcus, Shigella,…) De acordo com os critérios 

microbiológicos aplicáveis ao 
produto final onde é incorporada a 

matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.
*Desinfecção de vegetais
*Tratamento térmico na instalação fabril antes do consumo do produto, 
resultante destas matérias-primas.

3
Modera

da

3
Grave Alto NÃO

*Desinfecção de vegetais
*Tratamento térmico na instalação fabril antes 

do consumo do produto, resultante destas 
matérias-primas.

-ETAPA: Desinfecção (100) e Cozedura (47)

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção na recepção
*Inspecção visual ao longo do processo

3
Modera

da

3
Grave Alto NÃO *Inspecção na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes 
(dióxido de enxofre e sulfitos em concentrações superiores a 10mg/Kg 
ou 10 mg/L expressos em SO2) - sulfitos naturais do alho Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem
*Ordem de produção em função da presença de alergéneos nas matérias-
primas para evitar contaminações cruzadas

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -
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Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

 Ovo Pasteurizado
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Brucella, Salmonella,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.

1
Remota

4
Muito 
grave

Médio SIM -

PERIGO FÍSICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes (ovos 
e produtos à base de ovos)

Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem
*Ordem de produção em função da presença de alergéneos nas matérias-
primas para evitar contaminações cruzadas

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

Leite
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Bacillus, Listeria, Staphylococcus aureus, Shigella,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO FÍSICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes (leite e 
produtos à base de leite incluindo lactose)

Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem
*Ordem de produção em função da presença de alergéneos nas matérias-
primas para evitar contaminações cruzadas

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -
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Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Especiarias 
PERIGO QUÍMICO
Resíduos de micotoxinas (Ocratoxina A)

Ausência
* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo. 

1
Remota

3
Grave Baixo SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Bacillus, Salmonella,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes (aipos 
e produtos à base de aipos)

Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem
*Ordem de produção em função da presença de alergéneos nas matérias-
primas para evitar contaminações cruzadas

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

Desidratados (salsa, óregãos,…)
PERIGO QUÍMICO
Resíduos de Pesticidas

Ausência
* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo. 

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação Microbiana
(ex: Clostridium, Bacillus, Escherichia coli, Shigella, Yersinia,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.

2
Baixa

2
Pouco 
grave

Baixo SIM -

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes 
(dióxido de enxofre e sulfitos em concentrações superiores a 10mg/Kg 
ou 10 mg/L expressos em SO2) - sulfitos naturais do alho

Presente na rotulagem
*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem 2

Baixa
3

Grave Médio SIM -
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Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Óleo vegetal
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO FÍSICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
Vinho e vinagre
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO FÍSICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes 
(dióxido de enxofre e sulfitos em concentrações superiores a 10mg/Kg 
ou 10 mg/L expressos em SO2)

Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem
*Ordem de produção em função da presença de alergéneos nas matérias-
primas para evitar contaminações cruzadas

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

Sal, açúcar
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
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Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Massa de alho
PERIGO QUÍMICO
Resíduos de pesticidas

Ausência
* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores que asseguram que o produto 
cumpre com as especificações

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Bolores De acordo com os critérios 

microbiológicos aplicáveis ao 
produto final onde é incorporada a 

matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes 
(dióxido de enxofre e sulfitos em concentrações superiores a 10mg/Kg 
ou 10 mg/L expressos em SO2) Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem
*Ordem de produção em função da presença de alergéneos nas matérias-
primas para evitar contaminações cruzadas

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

Aditivos
PERIGO QUÍMICO
Má dosagem de componentes pelo fornecedor

Ausência
* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores que asseguram que o produto 
cumpre com as especificações

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Clostridium, Bacillus, Escherichia coli, Shigella, Yersinia,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes 
(cereais que contêm glúten, soja e produtos à base de soja, leite e 
produtos à base de leite incluindo lactose, ovos e produtos à base de 
ovos, dióxido de enxofre e sulfitos em concentrações superiores a 
10mg/Kg ou 10 mg/L expressos em SO2 e aipos e produtos à base de 
aipos)

Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem
*Ordem de produção em função da presença de alergéneos nas matérias-
primas para evitar contaminações cruzadas

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -
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Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Pão Ralado
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Bolores e Leveduras De acordo com os critérios 

microbiológicos aplicáveis ao 
produto final onde é incorporada a 

matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.

3
Modera

da

2
Pouco 
grave

Médio SIM 0

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes 
(cereais que contêm glúten e soja e produtos à base de soja) Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem
*Ordem de produção em função da presença de alergéneos nas matérias-
primas para evitar contaminações cruzadas

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

Tripa Natural
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Escherichia coli, Listeria, Clostridium, Yersinia, Staphylococcus 
aureus, Salmonella,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.
*Desinfecção da tripa 

3
Modera

da

3
Grave Alto SIM *Desinfecção da tripa

-ETAPA: Desinfecção (63)

PERIGO FÍSICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
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Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Queijo
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Campylobacter, Escherichia coli, Listeria, Staphylococcus aureus, 
Salmonella,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes (leite e 
produtos à base de leite incluindo lactose) Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem
*Ordem de produção em função da presença de alergéneos nas matérias-
primas para evitar contaminações cruzadas

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

Pão
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Bolores à superfície

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.
*Inspecção visual na recepção
*Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO

*Inspecção visual na recepção
*Inspecção visual ao longo do processo

-ETAPA: Recepção (101) Corte (43) Imersão 
(110)

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção visual na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção visual na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes 
(cereais que contêm glúten e soja e produtos à base de soja)

Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem
*Ordem de produção em função da presença de alergéneos nas matérias-
primas para evitar contaminações cruzadas

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -
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Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Bacalhau Salgado Seco
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Escherichia coli, Clostridium, Stahylococcus, Listeria, 
Salmonella,…) 
Bolores e Leveduras
Parasitas
Empoado e Zonas Vermelhas

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.
*Inspecção visual na recepção
*Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO

*Inspecção visual na recepção
*Inspecção visual ao longo do processo

-ETAPA: Recepção (101) Corte (39) Demolha 
(51) Cozedura (45) Preparação (96)

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção visual na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção visual na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
Chouriço
PERIGO QUÍMICO
Excesso de aditivos com limite legal

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo. O fornecedor assegura que o 
produto cumpre com as especificações.

2
Baixa

2
Pouco 
grave

Baixo SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Yersinia, Salmonella,…)
Bolores à superfície

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.
*Inspecção visual na recepção
*Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO

*Inspecção visual na recepção
*Inspecção visual ao longo do processo

-ETAPA: Recepção (101) Corte (39)

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção visual na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção visual na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
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Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Texturizado de Soja
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Bolores De acordo com os critérios 

microbiológicos aplicáveis ao 
produto final onde é incorporada a 

matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção visual na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção visual na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes (soja e 
produtos à base de soja)

Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem
*Ordem de produção em função da presença de alergéneos nas matérias-
primas para evitar contaminações cruzadas

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

Bacon
PERIGO QUÍMICO
Contaminação por resíduos de medicamentos e outras substâncias 
químicas Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo que estão incluídos nos planos 
nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos. 

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Listeria, Salmonella, Yersinia,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Inspecção visual na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção visual na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
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Perigo Nível de aceitação do perigo
no produto final

Medidas de Controlo
P

Probabi
lidade

S
Severid

ade

Risco
P X S

Controlado 
Completame
nte por PPR

Medidas de controlo não PR
Etapa em que o perigo é controlado

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PERIGOS NA MATÉRIA-PRIMA

Esta avaliação de perigos foi elaborada tendo em conta os perigos potencialmente inerentes à matéria-prima. O nível de aceitação no produto final foi estabelecido com base no pressuposto da correcta utilização do produto pelo consumidor. 
O controlo do desenvolvimento dos perigos na unidade industrial da Kilom é obtido através das Boas Práticas de Laboração.
A selecção e avaliação de fornecedores é um procedimento que permite à Kilom adquirir matérias-primas seguras e de qualidade. Esta selecção passa, por um lado, por escolher preferencialmente fornecedores pertencentes ao grupo empresarial verticalizado onde se inclui a 
Kilom, assegurando o controlo e a qualidade do produto ao longo de toda a fileira. Estes fornecedores são certificados e possuem a mesma política de segurança alimentar assegurando, desta forma inequivocamente matérias-primas com os requisitos pretendidos. Por outro lado, 
a Kilom recorre, também, a fornecedores aprovados pelas autoridades competentes e com plano de autocontrolo, estando incluídos nos planos nacionais estatais de pesquisa de resíduos químicos (quando aplicável) e que asseguram que os produtos cumprem com as 
especificações.

ANEXO 4

Banha
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Bolores à superfície

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo.
*Inspecção visual na recepção
*Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO

*Inspecção visual na recepção
*Inspecção visual ao longo do processo
-ETAPA: Recepção (101) Cozedura (35)

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
A matéria-prima provém de fornecedores aprovados pelas autoridades 
competentes e com plano de autocontrolo
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio SIM -

PERIGO ALERGÉNEO
Não identificado - - - - - - -
Noguetes
PERIGO QUÍMICO
Não identificado - - - - - - -
PERIGO BIOLÓGICO
Contaminação microbiana
(ex: Bacillus, Clostridium, Escherichia coli, Listeria,  Salmonella, 
Shigella, Staphylococcus, Vibrio, Yersinia,…)

De acordo com os critérios 
microbiológicos aplicáveis ao 

produto final onde é incorporada a 
matéria-prima.

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
Estas matérias-primas são fornecidas pela AVIBOM, uma empresa certificada 
do mesmo grupo empresarial da KILOM, com uma mesma política de 
segurança alimentar e que por isso nos assegura inequivocamente matérias-
primas seguras e de qualidade.
* Controlo Visual durante o processamento

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO * Controlo Visual durante o processamento

-ETAPA: Recepção (101)

PERIGO FÍSICO
Presença de objectos estranhos

Ausência

* Selecção e Avaliação de Fornecedores
Estas matérias-primas são fornecidas pela AVIBOM, uma empresa certificada 
do mesmo grupo empresarial da KILOM, com uma mesma política de 
segurança alimentar e que por isso nos assegura inequivocamente matérias-
primas seguras e de qualidade.
*Inspecção visual na recepção
*Boas Práticas de Laboração: Inspecção visual ao longo do processo

2
Baixa

3
Grave Médio NÃO *Inspecção visual na recepção

PERIGO ALERGÉNEO
Ausência de declaração na rotulagem dos alergéneos presentes 
(cereais que contêm glúten, soja e produtos à base de soja e dióxido de 
enxofre e sulfitos em concentrações superiores a 10mg/Kg ou 10 mg/L 
expressos em SO2)

Presente na rotulagem

*Requisição de declarações de presença de alergéneos aos fornecedores
*Verificação da rotulagem 2

Baixa
3

Grave Médio SIM -
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