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Resumo: No contexto actual de mercado, a aposta num Sistema de Gestão da Qualidade é 

muito importante, pois possibilita à empresa uma gestão da qualidade mais eficaz e eficiente 

dos seus produtos ou serviços, além de ser ponto de confiança para os clientes. Para tal, 

muitas empresas do sector alimentar certificaram-se na ISO 22 000:2005, norma que define 

os requisitos para um Sistema de Gestão da Segurança Alimentar. 

Para facilitar a medição da Qualidade de produtos / serviços, as empresas recorrem aos 

Indicadores de Gestão, pois estes actuam de modo a fornecerem informações importantes 

do estado do SGSA implementado. Esta informação é levada à Revisão pela Gestão, para 

que possam ser tomadas, pela Gestão de topo, as decisões necessárias à melhoria 

contínua do sistema. 

Os Indicadores de Gestão são, portanto, importantes ferramentas não só de medição como 

de gestão da Qualidade. 

Palavras-chave: Indicadores de Gestão, Revisão pela Gestão, Melhoria Contínua 

 

 

Abstract: In the current market, ensuring a system of quality management is very important 

because it enables the company to more effective and efficient quality management use of 

your products or services, and is the point of trust for customers. To this end, many food 

businesses certified in the ISO 22 000:2005 standard, that defines the requirements for a 

Food Safety Management System (FSMS). 

To facilitate the measurement of quality of products / services, businesses rely on 

management indicators, as they act in order to provide important information of the state of 

FSMS implemented. This information is brought to management review, so they can be 

taken by top management, the decisions necessary for the improvement of the system. 

The management indicators are therefore important tools not only measurements and but 

also quality management. 

Keywords: Management Indicators, Management Review, Continuous Improvement 
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Abstract: In the current market, ensuring a system of quality management is very important 

because it enables the company to a quality management more effective and efficient use of 

products or services, and is the point of confidence to customers, attracting potential 

business in abroad. To this end, many food businesses certified in the ISO 22 000:2005 

standard, that defines the requirements for a Food Safety Management.  

With the change of attitude to quality, this is no longer only the responsibility of the 

production area, but also of the administration. This has shown the need to measure quality.  

To facilitate the measurement of quality of products and services, firms make use of 

management indicators, or use the data that is collected regularly and act in order to provide 

important information of the state management system implemented. This information is 

brought to the Management Review and is the top management who have a responsibility to 

look to analyze, to update the food security policy of the company and to redefine the 

objective of quality.  

The information offered by management indicators focus on the most sensitive points of the 

management system implemented, which will help top management to take the necessary 

corrective action to the improvement of the system, as well as preventive measures to be 

prevented the reappearance non-compliance. It is then up to the directors of departments 

involved in food quality and safety, to seal the effective implementation of these measures  

The management indicators are therefore important tools not only measurements and but 

also quality management, that they have the ability to operate at key points of the system, 

changing its course. However, should be seen by top management as a means to aid in the 

management of quality and not as an end in themselves. Well, they allow the identification 

and control requirements, contributing to the continuous improvement of the management 

system implemented.  

For the management indicators may represent the most accurate possible, the reality that 

they study, there should be standards for comparison, which also makes the comprehension 

of information much easier. However, it is important to note that the management indicators 

have variability, which may be the result of causes within the company. 

 

Keywords: Management Indicators, Management Review, Continuous Improvement 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A Santacarnes S.A. – Matadouro Regional do Ribatejo, é uma empresa sediada em 

Santarém, cuja actividade laboral engloba: 

i. A recepção e abate de suínos, bovinos, pequenos ruminantes, leitões e equídeos,  

ii. A desmancha,  

iii. A desossa, 

iv. E o acondicionamento de carnes de suíno e bovino, com consequente expedição e 

distribuição destes produtos (definição de actividade de acordo com o Certificado de 

Conformidade com a ISO 22 000:2005, emitido a 31-12-2007 pela APCER).  

Tendo como objectivo principal alcançar a satisfação total de clientes, fornecedores, 

operadores e accionistas (Figura 1), a Santacarnes apostou em melhorar a qualidade dos 

seus serviços e dar cumprimento aos requisitos legais impostos. Para tal empenhou-se na 

implementação de um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade (SGIQ), que teve início 

com a certificação pelo referencial normativo ISO 22 000:2005. 

1.1 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Segundo Toledo (1997), a Gestão da Qualidade pode ser percebida como uma metodologia 

e um conjunto de práticas utilizadas com o intuito de obter, de forma eficaz e eficiente, a 

qualidade definida para um produto / serviço. 

Um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é considerado uma estrutura organizacional 

com capacidade para gerir e garantir a qualidade, os recursos necessários, os 

procedimentos operacionais e as responsabilidades estabelecidas. Este sistema deve ser 

documentado e regido pelo Manual da Qualidade, que incluirá todos os elementos 

necessários à identificação clara da forma como a gestão influencia a qualidade do produto / 

serviço final. 

Um SGQ, quando implementado, deve assegurar o principal objectivo da empresa, isto é, 

deve assegurar que, para além de gerar dividendos, estes estejam de acordo com a 

satisfação de todos os intervenientes (Figura 1). 
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Figura 1 - Alvos aos quais a empresa tende a satisfazer. (Martins & Neto, 1998) 

Para que um SGQ funcione é necessário que seja criado um espírito de equipa não só 

interno, mas também externo à organização. Isto é, todos os elos da cadeia cliente-

fornecedor contribuem para a satisfação do cliente / consumidor final, uma vez que todos 

têm um importante papel a desempenhar. 

Dentro da organização, todos os intervenientes devem seguir o lema “fazer bem à primeira”, 

pois só assim se podem alcançar os “zero defeitos”. Para tal é fundamental que todos: 

i. Compreendam os requisitos exigidos, 

ii. Trabalhem de acordo com o estabelecido, 

iii. Tenham a competência e todos os meios necessários ao desempenho das suas 

funções, 

iv. Trabalhem em equipa, 

v. Tenham formação, 

vi. Avaliem a qualidade, mensurando-a, e 

vii. Estabeleçam acções correctivas e preventivas para os “defeitos” encontrados. 

Um SGQ visa, assim, o controlo de todos os processos de modo a obter um produto / 

serviço com qualidade, com “zero defeitos”, ao mínimo custo possível e ao longo de toda a 

cadeia onde a empresa está inserida. 
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O SGQ assenta na metodologia

promove o planeamento de acções que 

seguros, avaliando potenciais perigos a que este

caso de detecção de não conformidades 

segurança. 

Esta metodologia permite à empresa adquirir capacidades para se tornar mais competitiva, 

face aos principais concorrentes.

Figura 2 - Ciclo PDCA – Metodologia de Gestão de Processos.

1.2 O REFERENCIAL 

Em 2005, a International Standards 

que se destina a todas as organizações que operem na cadeia de fornecimento de produtos 

alimentares e até aquelas que não estão directamente ligadas, como é o caso das empresas 

de produtos de higiene, materiais de embalag

os requisitos necessários a um 

de fornecer ao consumidor produtos seguros

com a metodologia HACCP e 

Por outro lado, esta norma também veio permitir

normas já existentes, resultantes das exigências das grandes cadeias de distribuição (BRC, 

IFS). 

Estruturalmente, a ISO 22 000:2005

com as etapas de implementação de um SGSA

HACCP (Figura 3).  

•Verificar 
(C)

•Actuar 
(A)

Indicadores de Gestão Inerentes à Revisão pela Gestão da Norma ISO 22 000:2005

a metodologia Planear, Executar, Avaliar e Actuar (Figura 2

promove o planeamento de acções que visam criar processos capazes d

seguros, avaliando potenciais perigos a que estes possam estar sujeito

não conformidades que coloquem em causa a sua qualidade e 

Esta metodologia permite à empresa adquirir capacidades para se tornar mais competitiva, 

face aos principais concorrentes. 

Metodologia de Gestão de Processos. Adaptado (Santos, 2008) 

EFERENCIAL NORMATIVO ISO 22 000:2005 

tandards Organization (ISO) publicou a Norma ISO 

que se destina a todas as organizações que operem na cadeia de fornecimento de produtos 

alimentares e até aquelas que não estão directamente ligadas, como é o caso das empresas 

de produtos de higiene, materiais de embalagem, entre outros. Esta norma veio

os requisitos necessários a um Sistema de Gestão da Segurança Alimentar

de fornecer ao consumidor produtos seguros. São requisitos que estão em conformidade 

com a metodologia HACCP e que permitem o cumprimento da legislação em vig

também veio permitir uma maior harmonização 

, resultantes das exigências das grandes cadeias de distribuição (BRC, 

22 000:2005 é constituída por três blocos, os quais estão de acordo 

tapas de implementação de um SGSA e que têm como base os princípios

•Executar 
(D)

Verificar 
(C)

•Planear 
(P)

Actuar 
(A)

Actuar no 
Processo 
para obter 
resultados

Definir os 
Métodos e 
as Metas

Adquirir 
competência

s (saber-
fazer)

Verificar o 
trabalho 

executado
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(Figura 2), ou seja, 

visam criar processos capazes de gerar produtos 

estar sujeitos e actuando em 

em causa a sua qualidade e 

Esta metodologia permite à empresa adquirir capacidades para se tornar mais competitiva, 

 
 

ou a Norma ISO 22 000:2005, 

que se destina a todas as organizações que operem na cadeia de fornecimento de produtos 

alimentares e até aquelas que não estão directamente ligadas, como é o caso das empresas 

em, entre outros. Esta norma veio especificar 

Sistema de Gestão da Segurança Alimentar (SGSA), capaz 

que estão em conformidade 

permitem o cumprimento da legislação em vigor. 

uma maior harmonização com as várias 

, resultantes das exigências das grandes cadeias de distribuição (BRC, 

uais estão de acordo 

base os princípios do 
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Figura 3 - Modelo de um Sistema de Gestão da Segurança Alimentar. (Magalhães, 2006) 

Embora a implementação desta norma possa ser dispendiosa, ela traz mais-valias para a 

empresa, tais como: 

i. O cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente o cumprimento do 

Regulamento (CE) n.º 852/2004; 

ii. A maior identificação dos potenciais perigos que podem ocorrer nos alimentos ao 

longo da cadeia alimentar, e consequentemente uma definição mais cuidada de 

medidas preventivas e correctivas a aplicar, de modo a prevenir potenciais riscos; 

iii. O aumento da credibilidade da empresa no mercado; 

iv. O aumento da satisfação dos clientes; 

v. E a abertura de potenciais negócios no estrangeiro. 

Torna-se, portanto, importante a distinção entre perigo e risco. Por perigo entenda-se a 

presença de um agente físico, biológico ou químico que possa causar algum efeito adverso 

à saúde do consumidor, enquanto que risco se prende com a probabilidade do perigo 

ocorrer. 

Deste modo, a ISO 22 000:2005 torna-se numa ferramenta proveitosa para uma eficiente 

gestão da segurança alimentar, uma vez que assenta numa base credível e reconhecida, 

quer por fornecedores quer por clientes, e que impulsiona para a melhoria contínua do 

sistema. 
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1.3 A REVISÃO PELA GESTÃO 

Actualmente, a Qualidade é conhecida por todos dentro de uma empresa, pois “…hoje, saiu 

da fábrica e entrou na sala da gestão de topo…”(GARVIN, 1992).  

Isto é, a gestão de topo está inteiramente envolvida na segurança alimentar, estabelecendo 

a Política de Segurança Alimentar da empresa e os objectivos a alcançar, mobilizando todos 

em torno deste fim. A Segurança Alimentar é, então, a sua prioridade. 

A revisão pela gestão é um procedimento que tem como finalidade assegurar, 

periodicamente, a revisão do SGSA, na qual a gestão de topo valida o sistema 

implementado, através da avaliação da eficiência e eficácia do sistema. 

Esta acção vem permitir que sejam definidas metas em conformidade com o SGSA, para a 

satisfação de todos os intervenientes que interagem com a empresa e que exercem efeito 

na actividade. Ou seja, permite que sejam analisadas as possíveis oportunidades de 

alterações e melhorias, assim como o grau de concretização da política da qualidade e dos 

objectivos definidos. 

As entradas para a gestão (Figura 4) devem compreender a avaliação dos resultados das 

actividades realizadas, quer de actualização quer de revisão, ao SGSA implementado, bem 

como as oportunidades de melhoria a realizar e a revisão dos objectivos propostos para 

cada ano de actividade laboral. Estas revisões devem ser registadas e estes registos 

mantidos, de modo a serem consultados sempre que seja necessário. 

É na Revisão pela Gestão que é analisada a evolução dos objectivos propostos, medidos 

pelos indicadores definidos. Estas revisões periódicas trazem mais-valias para a empresa, 

pois permitem uma vantajosa aprendizagem face aos conhecimentos adquiridos, quer sejam 

estes devido a casos de sucesso quer casos de fracasso.  
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Figura 4 - Entradas e Saídas da Gestão, no procedimento de Revisão pela Gestão. Adaptado (ARVAR) 

O cumprimento do procedimento de Revisão pela Gestão garante a melhoria contínua do 

SGSA implementado. 

É da responsabilidade da gestão de topo adjudicar todos os meios necessários de aplicação 

das decisões das saídas da gestão, isto é, o dar cumprimento às acções correctivas / 

preventivas a implementar. Aos directores de cada departamento, interveniente no SGSA, é 

incutida a responsabilidade de evidenciar a efectiva implementação de tais acções. 
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Figura 5 – Processo de Melhoria Contínua. (Santos, 2008) 

1.4 INDICADORES DE GESTÃO, UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Com o propósito de auxiliar a gestão de um sistema da qualidade, é necessário que a 

empresa defina os seus Indicadores de Gestão (IG) ou Indicadores de Desempenho. Estes 

indicadores são “…uma série de dados definidos para responder a perguntas sobre um 

fenómeno ou um dado sistema” (OCDE, 2001). Isto é, são uma “expressão (numérica, 

simbólica ou verbal) empregada para caracterizar as actividades (eventos, objectos, 

pessoas), em termos quantitativos e qualitativos, com o objectivo de determinar o valor “ 

(ISO, 1998). 

Assim, pode-se dizer que, os Indicadores de Gestão auxiliam a gestão da qualidade, pois 

medem aspectos qualitativos e / ou quantitativos da qualidade, permitindo a sua posterior 

avaliação. Podem ser utilizados também como suporte na tomada de decisões pela Gestão 

de topo, pois possibilitam o controlo e a identificação de necessidades existentes. 

Os Indicadores de Gestão devem abranger os diversos níveis dentro da empresa (Figura 6), 

ou seja, os níveis estratégico (planear), táctico (induzir) e operacional (controlar), para que 

deste modo, mais facilmente se possa alcançar a satisfação de todos os intervenientes  
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Figura 6 - Sistematização dos Indicadores de Gestão para um SGQ (MARTINS e NETO, 1998) 

Para que os Indicadores de Gestão possam ser representativos da realidade para a qual 

foram definidos (medição de áreas-chave do negócio), necessitam de (Takashina & Flores, 

1996) : 

a. Ter um índice associado, ou seja, uma forma de cálculo explícita e, se possível, 

simples; 

b. Ter uma frequência para que sejam recolhidos os dados para avaliação; 

c. Ter uma referência aos responsáveis por tal recolha; 

d. Ser de divulgação ampla, com vista para a melhoria e não para a punição, isto é, 

deve chegar a todos os actores intervenientes (Figura 1) e ser por estes facilmente 

percebida; 

e. Ter uma integração para que possam ser úteis e acessíveis à Gestão de topo, ou 

seja, que possam contribuir, de forma reactiva ou proactiva, para a melhoria contínua 

do SGSA implementado. 

Os Indicadores de Gestão podem apresentar uma contribuição reactiva ou proactiva no 

SGSA. Na forma reactiva, os indicadores são utilizados para a identificação de pontos mais 

frágeis do sistema, ou seja, contribuem para a tomada de acções de correcção, a fim de ser 

atingido, ou mesmo superado, o objectivo inicialmente proposto. A forma reactiva só é viável 

caso haja actividades recorrentes de controlo do sistema. Por outro lado, a contribuição dos 

indicadores na forma proactiva está ligada com a tomada de acções preventivas, a fim de 

eliminar possíveis causas de não conformidade que possam por em causa o cumprimento 

dos objectivos propostos e, consequentemente, a melhoria do SGSA. 
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Para além destas características apresentadas por Takashina e Flores (1996), Francisco et 

alli (2000) focam também a importância da existência de dados anteriores para que a 

avaliação dos dados actuais possa ter um termo de comparação. Para tal, os indicadores 

devem ser normalisados, ou seja, serem passiveis de reproduzirem determinado resultado 

da mesma forma. 

A existência de vários tipos de indicadores permite à organização avaliar as diversas 

actividades. Segundo Sutter (2002), a existência de multiplos indicadores possibilita que a 

empresa tenha várias fontes de informação, uns para a resolução de problemas a nível 

conjuntural, outros que possibilitam a avaliação da qualidade dos produtos / serviços 

disponíveis, outros ainda que avaliam o grau de satisfação dos clientes. 

Para Sutter (2002), os indicadores relacionados com a satisfação do cliente e com a 

qualidade / segurança de produtos / serviços, podem ser classificados de acordo com o 

apresentado na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Proposta de indicadores. (Sutter, 2002) 

Se por um lado os Indicadores de Satisfação de Clientes ajudam na avaliação das 

características dos produtos /serviços oferecidos, por outro os Indicadores de Desempenho 

medem a eficiência e a eficácia de tal serviço.  

Para o mesmo autor, os Indicadores de Desempenho devem ser: 

i. Pertinentes, ou seja, devem representar fielmente o seu objectivo de estudo, 

permanecendo a informação exacta e dando o alerta em caso de variações que 

ocorrem; 

ii. Operacionais, ou seja, serem fáceis de estabelecer, de usar, e de forma clara 

entendido por todos os que os consultarem; 
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iii. Consolidáveis, isto é, serem confiáveis face às análises que sintetizam; 

iv. E económicos, isto é, devem calcular os custos do sistema ou preveni-los. 

Assim sendo, o emprego de indicadores que avaliem o cumprimento da empresa face às 

metas estabelecidas, é uma mais-valia para o planeamento estratégico, para a gestão e, 

sobretudo, para a tomada de decisões relativas à eficiência e eficácia do SGSA 

implementado, nomeadamente da política da qualidade e dos objectivos inicialmente 

traçados. São, portanto, importantes ferramentas para a manutenção da melhoria contínua 

do sistema. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os indicadores de gestão (IG) definidos na Santacarnes são trimestralmente analisados pela 

Direcção da Qualidade e Ambiente e pela Gestão de topo. 

A análise exaustiva dos IG tem como suporte: 

− As folhas de registo das auditorias (a vidros, plásticos e conservação de infra-

estruturas, aos procedimentos de higiene e ao processo produtivo), 

− Os boletins de análise das amostras recolhidas (amostras de matéria-prima, produto, 

superfícies, ambiente e operadores), analisadas por um laboratório externo 

(Controlvet) 

− E as fichas de ocorrência relativas a não conformidades (NC) e a reclamações de 

clientes (RC). 

Esta análise tem como finalidade avaliar trimestral das tendências evolutivas dos 

Indicadores de Gestão, definidos no início de cada ano, e averiguar se, mediante os 

resultados obtidos, os objectivos da qualidade (estes objectivos são definidos no início de 

cada ano), estão a ser cumpridos, ou seja, se estão de acordo com a situação real.  

Após reunida toda a informação, procede-se ao tratamento estatístico dos Indicadores de 

Gestão, o que possibilita a comparação dos resultados obtidos nos anos em estudo. Tal 

informação permite à gestão de topo e à direcção da qualidade e ambiente propor medidas 

que visem a melhoria contínua do SGSA, implementado na Santacarnes, com base no 

referencial normativo ISO 22 000:2005. 

Caso seja verificado que o indicador de gestão se afasta do objectivo proposto, são 

definidas medidas de correcção e é ajustado o indicador à realidade presente. Deste modo, 

pretende-se garantir o cumprimento do Plano de Objectivos da Qualidade (POQ). 
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2. 1 AUDITORIAS INTERNAS 

2. 1. 1 AUDITORIAS A VIDROS, PLÁSTICOS E CONSERVAÇÃO DE INFRA-

ESTRUTURAS 

A auditoria a vidros, plásticos e conservação de infra-estruturas tem com objectivo a 

verificação do estado de conservação dos vidros, dos plásticos e das infra-estruturas, bem 

como o funcionamento dos equipamentos existentes nas áreas de produção e de suporte da 

Santacarnes. Assim, pretende-se controlar a possibilidade de ocorrerem contaminações 

físicas no produto final (por exemplo, vidros originados pela quebra de lâmpadas) e detectar 

possíveis irregularidades no estado de conservação e / ou funcionamento de instalações e 

equipamentos (por exemplo, falhas eléctricas no circuito das vias-aéreas). 

Este tipo de auditoria incide directamente na verificação do cumprimento e da eficiência do 

Plano de Manutenção Preventiva (PMP), bem como do cumprimento do Código de Boas 

Práticas de Produção (BPP) estabelecido. Deste modo, garante-se um controlo mais eficaz 

dos potenciais perigos físicos que possam surgir. 

As auditorias a vidros, plásticos e conservação de infra-estruturas são realizadas pelo 

técnico da qualidade, que inspecciona não só as áreas produtivas, mas também todas as 

áreas envolventes ao edifício da Santacarnes. 

Ao longo de 2008, e de acordo com o Plano Anual das Auditorias de Verificação, foram 

efectuadas cinco auditorias a vidros, plásticos e conservação de infra-estruturas, com a 

periodicidade bimestral (em 2007, estas auditorias realizaram-se em Fevereiro, Junho, 

Agosto, Outubro e Dezembro, enquanto que em 2008 realizaram-se em Fevereiro, Maio, 

Julho, Setembro e Novembro). 

Quando não é cumprida a periodicidade estabelecida no Plano Anual das Auditorias de 

Verificação, procede-se ao registo do sucedido na ficha de ocorrência de não conformidade, 

na qual são explicadas as causas de tal não conformidade e definidas as acções correctivas 

tomadas e / ou as preventivas a tomar, de forma a ser eliminada a probabilidade de tal 

ocorrência voltar a verificar-se. 

Cada auditoria é registada numa folha de registo, definida para o efeito. Os parâmetros aí 

definidos são classificados como conformes, atribuindo-se o valor 1 (um), e como não 

conformes, aos quais é atribuído o valor 0 (zero). Para cada área descrita (num total de 44 

áreas) é apresentado o inventário dos vidros, dos plásticos e das infra-estruturas existentes 

(Quadro 1). 
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Quadro 1 - Excerto da Folha de Registo da Auditoria a vidros, plásticos e conservação de infra-estruturas, na 
área “Entrada da Nave de Abate” 

Finalizada a auditoria, procede-se à contagem dos parâmetros conformes e à sua conversão 

para percentagem. A apreciação final será BOM caso a pontuação seja igual ou superior a 

95%, SATISFATÓRIO se estiver entre 95 e 75%, DEFICIENTE com percentagens entre 75 

e 50% e MAU se for inferior a 50%. 

Todas as não conformidades detectadas durante a auditoria (devidamente suportadas por 

fotografias) são condensadas no quadro de acompanhamento de melhorias e levadas a 

análise pela direcção da qualidade e ambiente, que conjuntamente com a direcção de 

operações, decide quais as acções correctivas a implementar e o tempo para a sua 

implementação. 

2. 1. 2 AUDITORIAS AOS PROCEDIMENTOS DE HIGIENE 

As auditorias aos procedimentos de higiene têm como objectivo a avaliação e verificação 

dos níveis de higiene presentes em todas as áreas da Santacarnes, quer produtivas 

(garantir a eficácia face aos perigos químicos e microbiológicos inerentes à actividade) quer 

de suporte (garantir a eficácia higio-sanitária). Assim, pretende-se assegurar o cumprimento 

e a eficácia dos programas e regras de higiene recomendadas pelo fornecedor dos produtos 

de higienização (isto é, produtos de lavagem e desinfecção), bem como dos planos de 

higiene definidos pela direcção da qualidade e ambiente. 

A realização das auditorias aos procedimentos de higiene é da responsabilidade do técnico 

da qualidade e são efectuadas com periodicidade mensal, de acordo com o Plano Anual de 

Auditorias de Verificação estabelecido (em 2007 e 2008, foram realizadas 12 auditorias aos 

procedimentos de higiene). 

A sua execução passa pela inspecção visual de todas as áreas funcionais (áreas produtivas 

e de suporte), suportada por fotografias das não conformidades detectadas e por 10 (dez) 

testes rápidos (kit do teste rápido) (Anexo I).  

 
DESCRIÇÃO DA 

ÁREA 
 

INVENTÁRIO 
VIDROS E PLÁSTICOS 

INSPECÇÃO 
VISUAL 
C/NC 

INVENTÁRIO INFRA-ESTRUTURAS 
INSPECÇÃO 

VISUAL 
C/NC 

PONT OBS. 

 
 
1 
 

ENTRADA DA 

NAVE ABATE 

2 Vidros Porta Exterior  1 Porta    

1 Vidro Porta escritório I.S.  Pavimento/Paredes/Tecto  

2 Lâmpadas Insectocutor  Tubagens  

1 Dispensador de Papel  Equipamentos/Lavatórios  

1 Bebedouro/suporte copos  1 Lava-botas  
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O kit do teste rápido permite a confirmação in loco das condições de higiene das superfícies 

consideradas mais críticas, quer das infra-estruturas (como por exemplo, a parede de uma 

câmara de refrigeração) quer dos equipamentos (como por exemplo, a serra de corte de 

carcaças de bovinos). Deste modo, verifica-se o correcto cumprimento dos planos de 

higiene. 

Este teste permite uma avaliação e monitorização da higiene das superfícies em contacto 

com os alimentos. Visto ser rápido e simples de utilizar, possibilita a redução dos riscos de 

contaminação a que estão sujeitos os alimentos, pois permite a detecção de resíduos 

proteicos que à vista desarmada são impossíveis de detectar. Estes resíduos podem levar 

ao desenvolvimento de microrganismos, que originam a contaminação da superfície e, 

consequentemente, a contaminação da matéria-prima e / ou do produto acabado. 

O kit é composto por um tubo de ensaio de plástico, uma zaragatoa (utilizada na superfície 

escolhida) e um pequeno recipiente no qual está um reagente que vai actuar como indicador 

de presença ou ausência de resíduos proteícos, resultantes de uma deficiente higienização 

(Figura 8).  

Uma vez seleccionada a superfície a analisar, procede-se: 

1) a um esfregaço,  

2) seguido de uma inoculação com o reagente e  

3) à verificação da variação, ou não, da cor da solução (a cor varia de verde lima, 

passando por cinzento, lilás e a lilás escuro, sendo que verde lima é ausência de 

contaminação _ desnecessário uma higienização de intervenção, e lilás escuro, a 

presença de contaminação _ necessário uma higienização de intervenção). 

 

Figura 8 - Kit de teste rápido (Biotrace) e modo de utilização 

 

 

1 2 3 
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As auditorias aos procedimentos de higiene são registadas na folha de registo definida para 

o efeito. Os parâmetros aí definidos são classificados como: 

− A (Satisfatório), se não existirem resíduos sólidos e / ou líquidos presentes; 

− B (Necessita de intervenção), se existirem alguns resíduos e sejam detectadas 

algumas não conformidades e; 

− C (Necessita de intervenção urgente), se existir elevada acumulação de resíduos e 

presença de não conformidades graves que coloquem a operacionalidade do 

parâmetro em causa.  

Aos parâmetros assim definidos é atribuída a pontuação de 5 (cinco) pontos se forem 

classificados como A, de 3 (três) pontos se forem classificados como B e de 0 (zero) pontos 

aos que forem classificados como C (Quadro 2). 

Quadro 2 - Excerto da Folha de Registo da Auditoria aos Procedimentos de Higiene, referente à Sala da Balança 
da Linha de Abate de Suínos, na Nave de Abate 
 

11. LLIINNHHAA  DDEE  SSUUÍÍNNOOSS – SALA DA BALANÇA A B C PONT. COMENTÁRIOS 

CHÃO      

PAREDES      

TECTO      

VIDROS      

ARRUMAÇÃO      

 

À pontuação anteriormente obtida acrescem os valores dos 10 (dez) testes rápidos. Cada 

teste rápido é classificado como “Aprovado”, caso o resultado seja a ausência de resíduos 

alimentares (atribuição de 7 (sete) pontos), ou como “Reprovado”, caso o resultado seja a 

presença de resíduos alimentares (atribuição de 0 (zero) pontos) (Quadro 3). 

Quadro 3 - Excerto da Folha de Registo da Auditoria aos Procedimentos de Higiene, referente ao preenchimento 
do quadro dos testes rápidos 
 

 

ZARAGATOA N.º DESIGNAÇÃO DO LOCAL RESULTADO 

Z1   

Z2   

 

Somada a pontuação obtida em cada parâmetro com a pontuação dos 10 testes rápidos 

procede-se à sua conversão em percentagem pelo que: 

− Valores iguais ou superiores a 90% são classificados como ÓPTIMO,  

− Valores entre 89 e 70% como BOM, 

− Valores entre 69 e 50% como SATISFATÓRIO, 
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− Valores entre 49 e 25% como DEFICIENTE e  

− Valores inferiores a 25% como MAU. 

Todas as não conformidades detectadas durante a auditoria são compiladas no quadro de 

acompanhamento de melhorias e comunicadas à direcção da qualidade e ambiente, que em 

conjunto com o responsável pela equipa de higiene, determinam as suas possíveis causas e 

as acções correctivas a implementar, estipulando o tempo de implementação e o 

responsável pela sua execução.  

2. 1. 3 AUDITORIAS AO PROCESSO PRODUTIVO 

A prestação de serviços de abate e desmancha é a actividade principal da Santacarnes e, 

como tal, é necessário o controlo de todo este processo, desde a descarga dos animais na 

abegoaria, seguido do controlo individual de cada linha na nave de abate (linha de suínos, 

linha de bovinos e solípedes, linha de leitões e pequenos ruminantes1), do controlo dos 

procedimentos na sala de desmancha até ao controlo dos procedimentos na expedição do 

produto final (carnes frescas). Só desta de forma é possível a garantir a obtenção de 

produtos seguros e de qualidade. 

Para que este serviço seja eficaz são mensalmente efectuadas auditorias ao processo 

produtivo. As auditorias ao processo produtivo têm a finalidade de monitorizar e avaliar: 

− Os níveis de higiene, ou seja, se há presença de resíduos, sangue e / ou água, 

− Os operadores, a fim de averiguar se o código de conduta implementado na 

Santacarnes é ou não cumprido e / ou o adequado, 

− A funcionalidade da linha, isto é, o controlo metrológico da linha, que está 

directamente relacionado com o cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva, 

− As boas práticas, quer sejam de carácter geral (como por exemplo, a troca de 

utensílios de corte entre carcaças) quer sejam de carácter específico para cada 

etapa (por exemplo o procedimento de rastreabilidade), 

− E finalmente as especificações das carcaças / peças (são, em média, observadas 

10 (dez) carcaças / peças por linha em avaliação). 

As auditorias ao processo produtivo são efectuadas pelo técnico da qualidade que regista, 

na folha de registo definida para o efeito, o cumprimento de todos os parâmetros definidos, 

tomando especial atenção aos Pontos Críticos de Controlo (PCC´s) e ao Plano de Pré-

Requisitos Operacionais (PPRop`s). 

                                                
1 Entenda-se por Pequenos Ruminantes animais da espécie ovina e caprina. 
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A cada parâmetro conforme é atribuída a pontuação de 2 (dois), quer se trate de um 

parâmetro relacionado com um requisito legal e / ou com o Caderno de Especificações 

(como por exemplo a troca de utensílios de corte entre carcaças), de 1 (um) caso se trate de 

um requisito definido internamente (como por exemplo, o cumprimento do circuito de 

arrefecimento inicial) ou de 0 (zero) pontos aos parâmetros não conformes. 

Finalizada a verificação procede-se à soma da pontuação obtida e à posterior conversão 

para percentagem, sendo que pontuações abaixo de 75% são classificadas como NÃO 

CONFORME e acima como CONFORME. 

Todas as não conformidades detectadas durante a auditoria são compiladas no quadro de 

acompanhamento de melhorias e levadas a análise pela direcção da qualidade e ambiente, 

que em conjunto com a gestão de topo, define as acções de correcção / prevenção a tomar, 

o tempo de implementação e o respectivo responsável. 

Cabe ao departamento da qualidade e ambiente validar a implementação destas medidas e 

garantir a sua eficácia de modo a minimizar / eliminar situações que possam por em causa a 

Segurança Alimentar (SA) e levar a não conformidades e / ou a produtos potencialmente 

não conformes (PPNC). 

2. 2 BOLETINS DE ANÁLISE 

Na Santacarnes, a prestação do serviço de análise laboratorial de todas as amostras 

recolhidas é feita por um laboratório externo, a ControlVet. As amostras são recolhidas de 

acordo com o Plano Anual de Análises, que vai ao encontro dos critérios e periodicidades 

exigidas pela legislação em vigor.  

Após a obtenção dos resultados pelo laboratório, estes são enviados para a unidade. Os 

boletins de análise contêm toda a informação necessária à interpretação dos resultados 

obtidos (para uma amostra são indicados os critérios em análise, a sua quantificação / 

qualificação e os limites microbiológicos que devem ser respeitados).  

Inicialmente, a interpretação dos resultados é feita pelo técnico da qualidade e, 

posteriormente, pela direcção da qualidade e ambiente e pela inspecção sanitária, que em 

conjunto validam o boletim de análise e definem das medidas correctivas a aplicar, em caso 

de ser detectada de alguma não conformidade. Todos os boletins de análise são 

arquivados, para poderem ser consultados sempre que seja necessário. 
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Todo o controlo dos perigos microbiológicos tem como objectivo a “validação e verificação 

dos processos do sistema HACCP (Hazard Analyses and Control Critical Points) e de outras 

medidas de controlo da higiene”2dos géneros alimentícios, bem como de tudo o que com 

eles contactem (exemplo, superfícies de trabalho, equipamentos). 

É de referir que, embora na Santacarnes sejam também avaliados os critérios 

microbiológicos para a água, para a tripa de suíno e para o ambiente das áreas produtivas, 

apenas aqui se apresentam as que são analisadas para o tratamento dos indicadores de 

gestão. 

2. 2. 1 RECOLHA DE AMOSTRAS DA MATÉRIA-PRIMA (CARCAÇA) 

O controlo microbiológico das matérias-primas permite avaliar o cumprimento dos Critérios 

de Higiene de Processos definidos pelo Regulamento CE n.º 2073/2005 (Anexo V) para 

carcaças de bovinos, ovinos, caprinos, equídeos e suínos.  

Os critérios microbiológicos definidos para carcaças de animais de carne vermelha são: 

− Contagem de Microrganismos Aeróbios (Microrganismos a 30ºC),  

− Enterobacteriaceae 

− Salmonella 

cuja fase de aplicação é em carcaças após preparação e antes da refrigeração.  

Caso sejam ultrapassados os limites estabelecidos, estes critérios deverão ser considerados 

como inaceitáveis. Esta ocorrência é registada na ficha de ocorrência de não conformidade, 

na qual ficam apuradas as causas e as acções correctivas / preventivas tomadas. 

A recolha das amostras é realizada pelo técnico da qualidade, após inspecção das carcaças 

pelo corpo de Inspecção Sanitária. Em cada sessão são recolhidas 5 (cinco) amostras, uma 

amostra de cada carcaça,de um grupo de 5 carcaças, que são catalogadas na respectiva 

folha de registo. 

Nesta folha de registo é colocada a identificação da espécie, o ferro (número que é 

previamente atribuído pela Santacarnes ao “dono” da carcaça), o lote / número de ordem da 

carcaça (nos bovinos o n.º de ordem da carcaça corresponde aos últimos três números do 

lote), o número de ordem de recolha, o tipo de amostra e a hora da recolha.  

                                                
2 instruções para amostragem em salas de abate segundo o regulamento 2073/2005 - Controlvet 
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Cada recipiente de armazenamento da amostra é identificado pela data da recolha, a sigla 

da unidade (SC – Santacarnes), a espécie de onde é recolhida a amostra (B – bovino, S – 

suíno, PR – pequeno ruminante e L – leitão) e pelo número de ordem da recolha (1, 2, 3, 4 e 

5) (Anexo II). 

Cada uma das 5 (cinco) amostras é composta por dois tipos de análise, um a 

Enterobacteriacae e Contagem de Microrganismos Aeróbios (Método Destrutivo) e outro à 

Salmonella (Método Não Destrutivo).  

No método destrutivo, as amostras recolhidas, nos quatro pontos de amostragem diferentes 

(na zona da perna, no peito ou na barriga, na região lombar e no cachaço), são porções de 

tecido da espécie em análise. A recolha, com o auxílio de uma pinça e de um bisturi, 

consiste em cortar uma porção de tecido de cada ponto de amostragem e, rapidamente, 

colocar a amostra dentro do recipiente (este deve estar esterilizado).  

No método não destrutivo é efectuado um esfregaço, com uma esponja abrasiva, 

percorrendo todos os pontos de amostragem (preferencialmente). A esponja é rapidamente 

guardada no saco destinado para o efeito, previamente catalogado.  

Na Figura 9 (A, B e C) encontra-se exemplificado o percurso a seguir quando se procede a 

um esfregaço com uma esponja abrasiva. 
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Figura 9 - Exemplificação do percurso a seguir quando se recolhe amostras de Salmonella, recorrendo a um 
esfregaço com uma esponja abrasiva (A – bovino, B – pequeno ruminante e C – suíno) 

Recolhidas as 5 (cinco) amostras procede-se ao seu armazenamento em refrigeração até à 

entrega ao laboratório prestador de serviços. 

Assim que são recepcionados os boletins de análise procede-se à interpretação dos 

resultados. A cada resultado obtido para a Contagem de Microrganismos Aeróbios é 

aplicando o logaritmo de base 10. Procede-se, então, ao cálculo da média dos valores e à 

posterior apreciação dos mesmos em satisfatório, aceitável ou não satisfatório, de acordo 

com o Regulamento CE n.º 2073/2005. O mesmo se sucede à interpretação dos resultados 

obtidos para Enterobactereaceae. 

Para a Salmonella, a avaliação dos resultados é feita no final de 10 (dez) sessões 

consecutivas. Admite-se, portanto, que cada sessão é semanal e que em cada sessão são 

recolhidas 5 (cinco) amostras num período de 10 (dez) semanas, o que perfaz um total de 

50 (cinquenta) amostras. Na 10ª (décima) semana são avaliados os resultados da 1ª 

(primeira) até à 10ª (décima) semana, na 11ª (décima primeira) são avaliados os resultados 

da 2ª (segunda) até à 11ª (décima primeira) e assim sucessivamente.  
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Segundo o Regulamento CE n.º 2073/2005, para carcaças de suíno, em 50 (cinquenta) 

amostras podem existir 5 (cinco) em que tenha sido detectada a presença de Salmonella, 

enquanto que para carcaças de bovinos e pequenos ruminantes só podem existir 2 (duas) 

amostras não conformes. 

A frequência da amostragem para a Contagem de Microrganismos Aeróbios e 

Enterobactereacea pode ser reduzida para períodos quinzenais, caso os resultados de 6 

(seis) semanas consecutivas sejam satisfatórios. Do mesmo modo, a frequência da 

amostragem para a Salmonella também pode ser reduzida para períodos quinzenais, caso 

os resultados de 30 (trinta) semanas consecutivas sejam satisfatórios. 

2. 2. 2 RECOLHA DE AMOSTRAS DO PRODUTO ACABADO (PEÇAS DE 

TALHO) 

A recolha de amostras de produto acabado tem como objectivo avaliar os parâmetros 

microbiológicos definidos na Santacarnes e que dão cumprimento à legislação em vigor. 

Cabe ao técnico da qualidade recolher as amostras do produto final, que serão entregues 

para análise no laboratório prestador de serviços. 

Estas análises são importantes para comprovar a eficácia do controlo do processo, no que 

se refere à Segurança Alimentar.  

A recolha das amostras de produto acabado é feita quinzenalmente, isto é, são recolhidas 

cerca de 6 a 8 amostras de cada espécie desmanchada na Santacarnes (bovinos e suínos). 

Os parâmetros analisados pela Santacarnes são: 

− Contagem de Microrganismos Aeróbios, 

− Enterobactereacea, 

− Echerichia coli, 

− Staphylococcus aureus coagulase positiva, 

− Salmonella e 

− Pesquisa de Listeria monocytogenes.  

Contudo, para estes parâmetros os limites estabelecidos podem variar ligeiramente, caso se 

trate de peças de talho destinadas ao retalho ou destinadas a salas de desmancha, 

processamento e transformação. Ou seja, no caso das peças destinadas ao retalho (talhos) 

é alargado o limite permitido no controlo microbiológico, sendo de mais 4x106 UFC/g de 

Microrganismos Aeróbios, 4x103 UFC/g de Enterobactereacae, 4x102 UFC/g de Escherichia 

coli e 1x101 UFC/g na contagem de Listeria monocytogenes. 
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Os limites para os restantes parâmetros analisados mantêm-se iguais, quer se trate de 

produto acabado destinadas a salas de desmancha, processamento e transformação, quer 

sejam destinadas à venda ao retalho 

Antes de se proceder à recolha das amostras é necessário catalogar os recipientes de 

armazenamento com a respectiva data, sigla da unidade (SC), tipo de amostra e numeração 

a ela atribuída, e preencher a respectiva folha de registo, com a data e semana da recolha, 

descrição do produto, tipo de análise, lote e hora de recolha (Anexo III). 

A amostragem consiste em recolher porções de carne, em diferentes pontos de recolha da 

peça seleccionada até perfazer cerca de 10 g. As peças seleccionadas são as originadas 

pela desmancha de suíno (pá com osso, cachaço, entremeada, vão, lombada, perna com 

osso, entre outras) e de bovino (quarto dianteiro, quarto traseiro, redondo, entre outras) 

Seguidamente, as amostras são armazenadas em refrigeração até serem entregues ao 

laboratório. 

2. 2. 3 RECOLHA DE AMOSTRAS DE SUPERFÍCIES 

O objectivo da recolha e análise de amostras de superfícies, de utensílios (de corte e de 

protecção), de equipamentos e de mesas de trabalho, é a verificação da eficácia dos planos 

de higiene estabelecidos, para as diversas áreas funcionais da unidade, tendo em conta os 

perigos microbiológicos a eles estão associados. Para além disso, pretende-se garantir o 

cumprimento da legislação em vigor.  

A recolha das amostras é realizada recorrendo à técnica da zaragatoa (realização de um 

esfregaço) e posterior colocação desta num tubo contendo solução de Righer. Esta técnica 

apenas pode ser aplicada a superfícies limpas, desinfectadas e lisas, antes do início da 

produção. As zaragatoas utilizadas na recolha estão devidamente esterilizadas e são 

fornecidas pela Controlvet (Anexo IV). 

Esta recolha consiste em esfregar uma área delimitada pelo delimitador (previamente 

esterilizado), com cerca de 20 cm2, pressionado a superfície em questão. De seguida as 

zaragatoas são novamente colocadas no tudo de ensaio (tubo que contém a solução de 

Righer) e este é catalogado com a respectiva data, a sigla da unidade e a numeração a ele 

atribuída.  

Também é preenchida a respectiva folha de registo, na qual se menciona a data e a semana 

de recolha, a designação da área funcional, a superfície e o código a ela atribuído, o tipo de 
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amostras e a hora da recolha. Após efectuada a recolha das amostras, os tubos são 

acondicionados em refrigeração até à recolha pelo laboratório. 

A recolha de amostras de superfícies é feita com uma periodicidade quinzenal, o que se 

traduz em cerca de 12 -13 amostras recolhidas por mês. Quanto aos parâmetros analisados 

pelo laboratório prestador de serviços, estes são: 

− Contagem de Microrganismos Aeróbios, 

− Pesquisa de Listeria monocytogenes e  

− Enterobacteriaceae,  

sendo que nos dois primeiros critérios o limite de aceitação aplicado é definido pela 

Santacarnes, enquanto que no ultimo é seguido o limite estabelecido na Decisão 

2001/471/CE. 

É sobre a área produtiva sala de desmancha que prevalece a maioria das amostras 

recolhidas, de acordo com o Plano Anual de Análises. 

2. 2. 4 RECOLHA DE AMOSTRAS DE OPERADORES 

A recolha de amostras de operadores, concretamente às mãos, permite avaliar o 

cumprimento das regras de higiene estipuladas no Código de Conduta e Higiene Pessoal 

(CCHP) da Santacarnes, a que todos os operadores têm acesso e que devem respeitar. 

Para tal, são analisados os parâmetros Coliformes fecais e Staphylococcus aureus, de 

acordo com a Decisão 2001/471/CE. 

O controlo dos níveis de higiene das mãos dos operadores é efectuado pelo técnico da 

qualidade. Este controlo é realizado mediante o recurso às zaragatoas fornecidas pelo 

laboratório e posterior colocação destas em solução de Righer (Anexo IV). O tubo de ensaio 

que contém a zaragatoa é catalogado com a data, a sigla da unidade, o tipo de amostra e a 

numeração ao qual se refere e é elaborada a respectiva folha de registo, a qual deve conter 

o número e / ou nome do operador em questão. 

A amostragem é efectuada através da realização de um esfregaço à mão do operador, mais 

precisamente na palma da mão e entre os dedos. Seguidamente, colocam-se as zaragatoas 

nos respectivos tubos de ensaio e acondicionam-se em refrigeração, até entrega ao 

laboratório. 

A periodicidade da recolha de amostras de operadores, estabelecida no Plano Anual de 

Amostras, é de bimestral, na qual se recolhem cerca de cinco amostras. 
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2. 3 FICHAS DE OCORRÊNCIAS 

A ficha de ocorrência é uma folha de registo na qual deverá constar a descrição do motivo 

que levou à sua criação, bem como à(s) possível(eis) causa(s), as medidas de correcção / 

prevenção que foram tomadas, o(s) responsável(eis) pela sua implementação e a 

comprovação ou não da sua eficácia. 

Este documento é elaborado pelo técnico da qualidade e, posteriormente, analisado pela 

direcção da qualidade e ambiente e pela direcção de operações, caso seja necessário. 

Desta análise resultarão as acções de correcção que serão implementadas de modo a 

garantir a imediata resolução da ocorrência. Por vezes será necessário a presença de 

outras pessoas, como as chefias, para melhor definir qual(ais) a(s) medida(s) correctiva(s) a 

aplicar, e a(s) que serão mais eficientes na resolução / eliminação de possíveis recorrências. 

2. 3. 1 NÃO CONFORMIDADES 

Por não conformidade entende-se tudo o que não esteja de acordo as regras definidas na 

Santacarnes e/ou na legislação em vigor, quer seja nas diferentes etapas do Processo 

Produtivo, nos materiais de acondicionamento do produto, no produto (caso não esteja de 

acordo com as especificações, por exemplo), nos produtos de higiene, nos boletins de 

análises não conformes; quer na conduta incorrecta por parte dos operadores. 

Todos os operadores devem comunicar às suas chefias as não conformidades que 

detectem no decorrer das suas funções. As chefias, por sua vez, devem comunicar estas 

não conformidades ao departamento da qualidade e ambiente, para que estas possam ser 

registadas e tratadas. 

No caso de detecção de produtos não conformes, durante as inspecções do departamento 

da qualidade e ambiente, estes devem ser rapidamente identificados e desviados do circuito 

de produção.  

Os produtos potencialmente não conformes (PPNC) são verificados pela chefia ou pelo 

departamento da qualidade e ambiente, que toma a decisão de voltar a colocar o produto 

em linha, assim que seja corrigida a não conformidade, ou de rejeitá-lo e enviá-lo para 

subproduto. 

A criação das fichas de ocorrências evidencia a importância de serem definidas medidas 

correctivas / preventivas, de modo a que possam ser reduzidas / eliminadas as 

possibilidades de recorrência de tal não conformidade. Para tal, é necessário que se 
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identifiquem as causas que levaram a esta ocorrência, pois só deste modo se poderá reduzir 

a probabilidade da sua repetição. 

As medidas correctivas / preventivas a implementar devem estar registadas, com a 

descrição da acção a tomar, do responsável pela implementação e do prazo previsto para a 

sua conclusão. Contudo, devem-se ter em conta todos os meios disponíveis para a sua 

realização (meios humanos, técnicos, financeiros, entre outros). 

Durante e após o prazo estabelecido, cabe ao departamento da qualidade e ambiente 

avaliar a eficácia das medidas tomadas e, caso seja necessário, prolongar o prazo 

estabelecido.  

Finalizado todo processo, é necessário proceder a assinatura pela direcção da qualidade e 

ambiente, com a respectiva data. É, então, entregue uma cópia à Administração e o original 

é arquivado na respectiva pasta, no departamento da qualidade e ambiente. 

2. 3. 2 RECLAMAÇÃO DE CLIENTE 

As reclamações efectuadas pelos clientes da Santacarnes podem ser devidas a: 

− Não conformidades referentes ao produto (cumprimento das especificações, 

alterações organolépticas), 

− À qualidade do serviço prestado (cumprimento dos prazos de entrega), 

− Ao controlo microbiológico, 

− À rastreabilidade  

− Ou a requisitos legais / pontos críticos de controlo (PCC´s).  

Estas reclamações chegam à unidade quer por via telefone, fax, carta ou por e-mail, sendo 

de imediato registado o motivo da reclamação, para que o técnico da qualidade possa dar 

início ao processo de ocorrências, na ficha de ocorrências.  

Nesta fase do processo é importante que sejam recolhidos todos os dados relativos ao 

cliente, nomeadamente, o número do documento de acompanhamento, a descrição clara da 

reclamação e o tipo de produto reclamado. 

A avaliação da reclamação implica um rigoroso apuramento das possíveis causas do motivo 

reclamado e, caso haja devolução, com inspecção visual do produto. Deste modo, pode-se 

apurar as responsabilidades e decidir se a reclamação é aceite ou não. 
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A partir deste momento são definidas as acções correctivas / preventivas que irão permitir 

reduzir / eliminar recorrências e minimizar a insatisfação do cliente, mantendo a sua 

confiança na prestação de serviços pela Santacarnes. Contudo, não deixa de ser importante 

considerar os custos que estão envolvidos. 

Todas as reclamações de clientes aceites podem dar origem a não conformidades, sempre 

que seja comprovado que tal aconteceu. Deste modo, é necessário anexar ao processo de 

ocorrência de não conformidade, os registos de actividades de inspecção, os registos de 

produção e toda e qualquer informação que seja relevante para avaliação das suas 

possíveis causas. Assim, o processo segue o ritmo normal de um processo de tratamento 

de não conformidades, com a implementação das acções definidas e comprovação da 

eficácia das mesmas. 

Finalizado todo este processo é da responsabilidade da direcção da qualidade e ambiente, 

que em conjunto com a direcção de operações e com a direcção comercial, informa o cliente 

de todo o processo de tratamento de reclamações, com a respectiva comprovação das 

acções definidas.  

Em caso de não aceitação da reclamação apresentada pelo cliente também se inicia o 

processo de ocorrências, referente a reclamações, com a justificação clara apresentada 

para tal não aceitação. Seguidamente, esta decisão é apresentada ao cliente, para que este 

esteja a par de todo o processo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3. 1 ANÁLISE DOS 

3.1.1 AUDITORIAS A 

ESTRUTURAS

As auditorias a vidros, plásticos e conservação de infra

periodicidade bimestral, de acordo com o Plano Anual de Análises, em ambos anos em 

estudo. Contudo, e devido à ocorrência de não conformidade (incumprimento da 

periodicidade estabelecida) foram efectuadas 

seria de esperar.  

Na Figura 10 estão representada

conservação de infra-estruturas

Figura 10 - Pontuação (%) das auditorias a vidros, plásticos e c
anos de 2007 e 2008 

Nesta figura pode-se observar que, em 2007, 

valores da ordem dos 81%, o que evidencia o carácter constante das avaliações. Contudo,

nas últimas duas auditorias 

91,6% e 88,5% (pontuações obtidas em Outubro e Dezembro, respectivament

A subida dos valores registados ao longo das 5 auditorias 

uma média anual de 84,8%, o que corresponde a um 

conservação das áreas inspeccionadas.
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ISCUSSÃO 

NÁLISE DOS INDICADORES DE GESTÃO 

UDITORIAS A VIDROS, PLÁSTICOS E CONSERVAÇÃO DE 

STRUTURAS 

As auditorias a vidros, plásticos e conservação de infra-estruturas realizaram

periodicidade bimestral, de acordo com o Plano Anual de Análises, em ambos anos em 

estudo. Contudo, e devido à ocorrência de não conformidade (incumprimento da 

idade estabelecida) foram efectuadas  5 (cinco) auditorias ao invés 

representadas as pontuações das auditorias a vidros, plásticos e 

estruturas, realizadas nos anos de 2007 e 2008.  

Pontuação (%) das auditorias a vidros, plásticos e conservação de infra-estruturas realizadas nos 

se observar que, em 2007, nas três primeiras auditorias

o que evidencia o carácter constante das avaliações. Contudo,

as últimas duas auditorias houve um aumento dos valores registadas

91,6% e 88,5% (pontuações obtidas em Outubro e Dezembro, respectivament

A subida dos valores registados ao longo das 5 auditorias contribuíram para a obtenção de 

uma média anual de 84,8%, o que corresponde a um SATISFATÓRIO

conservação das áreas inspeccionadas. 

2ª 
Auditoria

3ª 
Auditoria

4ª 
Auditoria

5ª 
Auditoria

Média

81,4 81,4 91,6 88,5 84,8

85,2 83,6 80,9 81,2 84,1
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ONSERVAÇÃO DE INFRA-

estruturas realizaram-se com a 

periodicidade bimestral, de acordo com o Plano Anual de Análises, em ambos anos em 

estudo. Contudo, e devido à ocorrência de não conformidade (incumprimento da 

invés de 6 (seis) como 

as pontuações das auditorias a vidros, plásticos e 

 
estruturas realizadas nos 

nas três primeiras auditorias obtiveram-se 

o que evidencia o carácter constante das avaliações. Contudo, 

registadas, sendo estes de 

91,6% e 88,5% (pontuações obtidas em Outubro e Dezembro, respectivamente).  

contribuíram para a obtenção de 

SATISFATÓRIO estado de 

2007

2008

Objectivo em 2008 
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Em 2008, as pontuações obtidas nas auditorias a vidros, plásticos e conservação de infra-

estruturas apresentaram um perfil decrescente, iniciando-se com uma pontuação de 89,5% 

na 1ª auditoria (realizada em Fevereiro) e diminuindo até à 4ª auditoria (realizada em 

Setembro), na qual se obteve 80,9%.  

O perfil evolutivo verificado, em 2008, contribuiu fortemente para que a média das auditorias 

a vidros, plásticos e conservação de infra-estruturas fosse de 84,1%. Este valor verificou-se 

ser ligeiramente inferior ao obtido no ano anterior (84,1% em 2008 e 84,8% em 2007). 

Para o indicador de gestão auditorias a vidros plástico e conservação de infra-estruturas o 

objectivo, definido no Plano de Objectivos da Qualidade, foi o de se obter uma avaliação 

superior a 82%. Tal como se pode verificar pela análise da Figura 10, em ambos os anos em 

estudo, a pontuação média obtida foi superior a 82%. Deste modo, pode-se afirmar que o 

objectivo foi alcançado. 

Visto que as auditorias a vidros, plásticos e conservação de infra-estruturas incidem 

directamente sobre o cumprimento / adequabilidade do Plano de Manutenção Preventiva 

(PMP), considerou-se que, em 2008, este não foi o mais adequado face à realidade em que 

a Santacarnes se enquadrava. Tornou-se necessário apontar possíveis causas para o 

sucedido, tais como: 

− O incumprimento efectivo do Plano de Manutenção Preventiva elaborado, não se 

verificando a correcta execução dos prazos estabelecidos, 

− A pouca eficácia do Plano, isto é, a má execução ou ineficácia da manutenção para 

o manter do estado de equipamentos e infra-estruturas 

− E / ou a implementação das acções correctivas (definidas para fazer face às não 

conformidades detectadas aquando a realização da auditoria) não ocorreu no prazo 

estabelecido ou não foi eficazmente comprovada a sua implementação in loco. 

Contudo é importante referir que, embora nos dois anos em estudo se tenham observado 

diferentes perfis evolutivos das pontuações, estas mantiveram-se sempre dentro dos limites 

definidos para uma classificação de SATISFATÓRIO (Anexo VI). 

3.1.2 AUDITORIAS AOS PROCEDIMENTOS DE HIGIENE 

As pontuações obtidas nas auditorias aos processos de higiene, realizadas nos anos de 

2007 e 2008, encontram-se representadas na Figura 11, na qual se pode observar a 

evolução destas. 
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Figura 11 - Pontuação (%) das Auditori

Em 2007, a maioria das pontuações obtidas nas auditorias aos processos 

oscilaram entre valores da ordem 

relativamente linear, contudo 

em Fevereiro (69,2%).  

Foi no mês de Fevereiro que se

higiene. 

Em Agosto de 2007, não foi realizada 

ao desencadear do processo de o

apuramento das causas e determinação das respectivas acções de correcção

e do responsável pela sua implementação.

Em 2008, verificou-se um perfil das pontuações obtidas nas auditorias aos processos de 

higiene muito oscilatório, isto é,

do ano, mas a partir do mês de Maio

decrescente e permanecendo assim

(pior pontuação do ano). 

Em suma, nos dois anos em estudo

processos de higiene, as quais se reflectiram 

sendo estas de 74,8%, em 2007, para 87,1%

dentro dos limites de uma classificação de 

Uma vez que, o objectivo estipulado era o de manter o nível BOM nas auditorias aos 

procedimentos de higiene, ou seja, obter pontuação média superior 70%, verificou
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uação (%) das Auditorias aos Procedimentos de Higiene realizadas nos anos 2007 e 2008

as pontuações obtidas nas auditorias aos processos 

valores da ordem dos 69,2% e 84,7%. Ao longo deste ano, o

 registou-se um máximo em Novembro (84,7%) e um mínimo 

no mês de Fevereiro que se obteve a pior pontuação das auditorias aos processos de 

não foi realizada a auditoria aos procedimentos de higiene

ao desencadear do processo de ocorrência de não conformidades, com o respectivo 

as causas e determinação das respectivas acções de correcção

pela sua implementação. 

se um perfil das pontuações obtidas nas auditorias aos processos de 

isto é, observou-se um perfil crescente no primeiro quadrimestre 

partir do mês de Maio, a tendência deste perfil alterou-se, 

scente e permanecendo assim até Outubro, onde se registou a pontuação de 

nos dois anos em estudo, foram verificadas melhorias 

processos de higiene, as quais se reflectiram na média anual das pontuações obtidas, 

sendo estas de 74,8%, em 2007, para 87,1%, em 2008. Estes valores que encontram

dentro dos limites de uma classificação de BOM (Anexo VII). 

estipulado era o de manter o nível BOM nas auditorias aos 

procedimentos de higiene, ou seja, obter pontuação média superior 70%, verificou

este objectivo foi cumprido com sucesso. 
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realizadas nos anos 2007 e 2008 

as pontuações obtidas nas auditorias aos processos de higiene 

Ao longo deste ano, o perfil gráfico foi 

(84,7%) e um mínimo 

orias aos processos de 

a auditoria aos procedimentos de higiene, o que levou 

corrência de não conformidades, com o respectivo 

as causas e determinação das respectivas acções de correcção a implementar 

se um perfil das pontuações obtidas nas auditorias aos processos de 

o primeiro quadrimestre 

se, apresentando-se 

a pontuação de 76,1% 

 significativas nos 

na média anual das pontuações obtidas, 

alores que encontram-se 

estipulado era o de manter o nível BOM nas auditorias aos 

procedimentos de higiene, ou seja, obter pontuação média superior 70%, verificou-se que 
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O sucesso do cumprimento do objectivo prendeu

poderão ter tido como possíveis 

− A melhor adequação dos planos de higiene face às necessidades da unidade 

industrial, 

− A maior monitorização dos processos de higiene, devido ao maior rigor, por parte 

dos operadores, no cumprimento dos 

implementadas 

− E / ou a maior eficácia dos produtos de higiene recomendados pelo fornecedor.

É de referir que, em 2008, 

empresa subcontratada, a ISS

por exemplo, os ganchos da linha das vísceras)

exercida por uma equipa definida 

3.1.3 AUDITORIAS AO

As auditorias ao processo produtivo 

Santacarnes, dando por isso origem aos 6

figuras seguintes (da Figura 11 à Figura 16)

De acordo com o Plano de Objectivos da Qualidade traçados para 2008, o indic

gestão auditorias ao processo produtivo teve como objectivo alcançar uma média de 

pontuações igual ou superior a 85%, em todas as fases processo.

A representação gráfica das pontuações obtidas

processo produtivo, referentes à área produtiva 

Figura 12 - Pontuação (%) das Auditorias ao Processo Produtivo, realizadas nos anos 
produtiva abegoaria 
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O sucesso do cumprimento do objectivo prendeu-se com as melhorias ve

possíveis causas: 

A melhor adequação dos planos de higiene face às necessidades da unidade 

A maior monitorização dos processos de higiene, devido ao maior rigor, por parte 

dos operadores, no cumprimento dos programas e das regras de higiene 

ou a maior eficácia dos produtos de higiene recomendados pelo fornecedor.

 os serviços de higiene passaram a ser efectuados por uma 

, a ISS, responsável por toda a higienização pormenorizada 

ganchos da linha das vísceras) enquanto que anteriormente

definida internamente. 

UDITORIAS AO PROCESSO PRODUTIVO 

ao processo produtivo realizaram-se nas seis áreas produtivas da 

Santacarnes, dando por isso origem aos 6 (seis) perfis que se encontram representados

(da Figura 11 à Figura 16).  

De acordo com o Plano de Objectivos da Qualidade traçados para 2008, o indic

gestão auditorias ao processo produtivo teve como objectivo alcançar uma média de 

pontuações igual ou superior a 85%, em todas as fases processo. 

das pontuações obtidas, em 2007 e 2008, 

referentes à área produtiva abegoaria encontra-se na Figura 

Pontuação (%) das Auditorias ao Processo Produtivo, realizadas nos anos 
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lhorias verificadas, que 

A melhor adequação dos planos de higiene face às necessidades da unidade 

A maior monitorização dos processos de higiene, devido ao maior rigor, por parte 

programas e das regras de higiene 

ou a maior eficácia dos produtos de higiene recomendados pelo fornecedor. 

a ser efectuados por uma 

pormenorizada (como 

que anteriormente esta função era 

seis áreas produtivas da 

perfis que se encontram representados nas 

De acordo com o Plano de Objectivos da Qualidade traçados para 2008, o indicador de 

gestão auditorias ao processo produtivo teve como objectivo alcançar uma média de 

 nas auditorias ao 

se na Figura 12. 

Pontuação (%) das Auditorias ao Processo Produtivo, realizadas nos anos 2007 e 2008, na área 
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O perfil das pontuações obtidas nas auditorias realizadas em 2007 demonstrou ser bastante 

oscilatório, apresentando valores entre os 70,8 e os 95,8%, nos quais se encontra o 

máximo, obtido em Abril, com 95,8%, e o mínimo, obtido em Dezembro, com 70,8%.  

Em 2008, o perfil das pontuações obtidas manteve a tendência do ano anterior, ou seja, 

bastante oscilatório, tendo as pontuações obtidas variaram no intervalo de 76,9 a 96%. 

Neste intervalo de valores encontram-se o máximo de 96%, obtido em Julho, e o mínimo de 

76,9%, obtido nos meses de Novembro e Dezembro (Anexo VIII a.).  

Embora na maioria dos meses de 2007 se tenham registado pontuações superiores às de 

2008, o que se veio a verificar foi que a média das pontuações obtidas em 2008 foi superior 

(média anual de 85,5%) à de 2007 (média anual de 84,8%).Deste modo, é possível concluir 

que houve uma melhoria do processo produtivo em 2008. 

Para se obter maiores evidências da melhoria de 2008 face a 2007, analisou-se 

pormenorizadamente as folhas de registo das auditorias ao processo produtivo, na área 

produtiva abegoaria. Desta análise pode-se concluir que, os parâmetros que contribuíram 

para a obtenção destes resultados foram: 

− O controlo dos operadores (parâmetro relacionado com o cumprimento das boas 

praticas de higiene estabelecidas no Código de Conduta e Higiene Pessoal), que 

apresentou uma ligeira melhoria das pontuações, nomeadamente no que diz respeito 

à avaliação dos hábitos de trabalho; 

− O controlo da funcionalidade da linha (parâmetro onde é avaliada a funcionalidade 

dos equipamentos dispostos em cada linha), nomeadamente no que se refere à 

eficácia dos bebedouros e aspersores,  

− O controlo das boas práticas (parâmetro que avalia as boas práticas de produção), 

relativamente a interesses relacionados com Bem-Estar Animal (tais como o 

encaminhamento dos animais para os parques de repouso e o encaminhamento para 

as mangas / corredores de abate).  

Estes dois últimos parâmetros de controlo contribuíram de modo negativo para os resultados 

obtidos em 2007. 

Face ao objectivo traçado para 2008, ou seja, o de obter de uma média igual ou superior a 

85%, pode-se verificar que este foi “timidamente” alcançado (a média de 2008 ultrapassou o 

objectivo traçado em 0,5 pontos percentuais). 

A etapa seguinte processa-se na nave de abate. Aqui avaliou-se individualmente as 3 (três) 

linhas de abate, cujas pontuações podem-se observar nas Figuras 13, 14 e 15. 
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Na Figura 13 estão representadas as pontuações obtidas na 

anos de 2007 e 2008. 

Figura 13 - Pontuação (%) das Auditorias ao Processo Produtivo, realizadas nos anos 2007 e 2008, na área 
produtiva Nave de Abate, na Linha de Abate de Suínos

Em 2007, as pontuações obtidas regist

valores onde se registaram as pontuações máxima

84,4%, em Abril. Nos restantes meses
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Em 2008, o perfil das pontuações registadas durante as auditorias 
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máxima de 94%, em Abril (Anexo VIII b.)

Ambos os perfis das pontuações reflectiram

diferiram entre si em apenas 0,7% ponto percentual (em 2007 a média o

enquanto que em 2008 a média foi de 85,5%)

anual igual ou superior a 85%), verificou

objectivo proposto foi alcançado.
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sentadas as pontuações obtidas na linha de abate de suínos

Pontuação (%) das Auditorias ao Processo Produtivo, realizadas nos anos 2007 e 2008, na área 
Abate, na Linha de Abate de Suínos 

obtidas registaram-se entre os 84,4% e os 95,7%, 

valores onde se registaram as pontuações máxima de 95,7%, em Novembro, e

Nos restantes meses do ano em estudo, o perfil das pontuações obtidas 

praticamente constante. 

das pontuações registadas durante as auditorias ao processo produtivo

a mesma tendência de 2007, ou seja, manteve-se relativamente constante na 

Contudo, registou-se uma pontuação mínima de 78%, em Julho, e 

(Anexo VIII b.).  

Ambos os perfis das pontuações reflectiram-se nas médias anuais obtidas, as quais 

diferiram entre si em apenas 0,7% ponto percentual (em 2007 a média o

enquanto que em 2008 a média foi de 85,5%). Assim, e face ao objectivo traçado (média 

anual igual ou superior a 85%), verificou-se que também no processo de abate de suínos o 

objectivo proposto foi alcançado. 

olhas de registo das auditorias ao processo produtivo

que se pôde verificar que os parâmetros que mais contribuíram 

Controlo Metrológico, nomeadamente: 

temperatura da depiladora (temperatura definida como aceitável é de 61ºC 
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linha de abate de suínos, nos 

Pontuação (%) das Auditorias ao Processo Produtivo, realizadas nos anos 2007 e 2008, na área 

se entre os 84,4% e os 95,7%, intervalo de 

de 95,7%, em Novembro, e mínima de 

, o perfil das pontuações obtidas 

ao processo produtivo 

relativamente constante na 

nima de 78%, em Julho, e 

se nas médias anuais obtidas, as quais 

diferiram entre si em apenas 0,7% ponto percentual (em 2007 a média obtida foi de 84,8% 

. Assim, e face ao objectivo traçado (média 

se que também no processo de abate de suínos o 

das auditorias ao processo produtivo, decorridas 

s parâmetros que mais contribuíram 
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o A temperatura dos esterilizadores (intervalo de temperatura estabelecido 

como aceitável é de 83 a 94ºC, +/- 1ºC); 

− O Controlo de Procedimentos, isto é, das Boas Práticas por Etapa, concretamente: 

o A 1ª Evisceração das carcaças (etapa que é assinalada como PPRop, sendo 

exigido que no máximo ocorra ruptura do tracto gastrointestinal em 10% das 

carcaças observadas); 

o O comprimento do circuito de frio estabelecido; 

o A justaposição das carcaças (pretende-se que não exista contacto entre as 

carcaças) ao longo deste circuito. 

−  O Controlo das Especificações, no que diz respeito: 

o À integridade do courato, isto é, se este se apresenta sem quaisquer 

anomalias que podem ser provocadas, por exemplo, por excesso da 

temperatura da água do escaldão; 

o À classificação, isto é, à classificação das carcaças de acordo com a grelha 

de comunitária de classificação (no caso dos suínos, a classificação é feita 

automaticamente pelo Fat-o-Meater); 

o À marcação sanitária, sendo que esta deve ser colocada nos locais 

adequados e de modo a que seja visível; 

o À limpeza de cerdas e unhas, sendo que estas devem estar ausentes no final 

da linha de abate. 

Contudo, é de assinalar o comportamento negativo, face a 2007, do Controlo das Boas 

Práticas Gerais no que diz respeito à higienização, armazenamento (que deve ser feito nos 

kits disponibilizados para o efeito) e à esterilização dos utensílios de corte nos intervalos e 

no final da produção, o que se verificou não ocorrer sempre como o estabelecido no Código 

de Conduta e Higiene Pessoal (CCHP). 

Na Figura 14 estão representadas as pontuações obtidas na linha de abate de bovinos, nos 

anos de 2007 e 2008, respectivamente. 
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Figura 14 - Pontuação (%) das Auditorias ao Processo Produtivo, realizadas nos anos 2007 e 2008
produtiva nave de abate, na linha de abate de b

Ao contrário do que até aqui se tem 

na linha de abate de bovinos

inferiores às obtidas em 2007, com excepção d

ligeiramente superior (87% em 2007 e 87,7% em 2008). 

A inferioridade das pontuações obtidas em 2008 reflectiu

82,7%. Este valor foi 7,2% inferior ao da média de 2007 (média obtida de 89,9%) e 3,7% 

aquém do limite mínimo do objectivo traçado (pontuação média igual ou superior a 85%). 

Assim concluiu-se que o objectivo estabelecido no Plano de Objecti

2008 não foi alcançado. 

Analisando as folhas de registos das auditorias ao processo produtivo efectuadas nos anos 

em estudo, verificou-se que o que mais pesou p

− O Controlo dos Operadores
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estimulação eléctrica, 

− O Controlo das boas Práticas Gerais, no
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das auditorias; 

o Esterilizadores 

verificou. 

−  O Controlo dos Procedimentos, ou seja das Boas Práticas por Etapa, 
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Auditorias ao Processo Produtivo, realizadas nos anos 2007 e 2008
linha de abate de bovinos 

aqui se tem observado e tal como se pode visualizar 

ovinos as pontuações obtidas, ao longo de 2008

2007, com excepção do mês de Setembro

ligeiramente superior (87% em 2007 e 87,7% em 2008).  

A inferioridade das pontuações obtidas em 2008 reflectiu-se na média anual

Este valor foi 7,2% inferior ao da média de 2007 (média obtida de 89,9%) e 3,7% 

aquém do limite mínimo do objectivo traçado (pontuação média igual ou superior a 85%). 

se que o objectivo estabelecido no Plano de Objectivos da Qualidade para 

Analisando as folhas de registos das auditorias ao processo produtivo efectuadas nos anos 

o que mais pesou para esta variação negativa foi

O Controlo dos Operadores, referente ao comportamento e hábitos de trabalho;

O Controlo da funcionalidade da Linha, nomeadamente o equipamento de 

 o qual nem sempre estava operacional; 

O Controlo das boas Práticas Gerais, no que se refere aos parâmetros

de utensílios de corte, o qual se verificou ser insuficien

 

 ligados e em correcta utilização, o que nem sempre 

O Controlo dos Procedimentos, ou seja das Boas Práticas por Etapa, 

os parâmetros referentes: 

intervalo entre atordoamento e sangria deve ser efectuada

um operador qualificado); 
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Auditorias ao Processo Produtivo, realizadas nos anos 2007 e 2008, na área 

se pode visualizar na Figura 14, 

ao longo de 2008, foram sempre 

Setembro onde esta foi 

anual, sendo esta de 

Este valor foi 7,2% inferior ao da média de 2007 (média obtida de 89,9%) e 3,7% 

aquém do limite mínimo do objectivo traçado (pontuação média igual ou superior a 85%). 

vos da Qualidade para 

Analisando as folhas de registos das auditorias ao processo produtivo efectuadas nos anos 

ara esta variação negativa foi:  

referente ao comportamento e hábitos de trabalho; 

o equipamento de 
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o À esfola (lavagem das mãos entre cada carcaça, colocação de pinças para 

evitar o contacto com a pele da carcaça e a justaposiçã

qual não deve existir contacto entre carcaças

o Ao arrefecimento inicial/refrigeração das carcaças (temperatura da carcaça

que deve estar entre os 0 e os 6ºC +/

longo do circuito de frio)

− E o Controlo das Especificações, nomeadamente a limpeza da gordura superficial

(esta gordura deve estar ausente) e a marcação sanitária (deve estar nos locais 

adequados e de forma legível).

É de salientar o facto de que 

parâmetro higienização, armazenamento e 

intervalos e no final da produção

pontuações obtidas em 2008,

A linha de abate de pequenos r

são auditadas e cujo o perfil das pontuações

É de realçar que, em 2008, foram

produtivo da linha de abate 

contrariamente ao que ocorria 

melhorar a avaliação e monitorização

objectiva, pois embora se trate do mesmo espaço físico, o aba

existem determinadas especificidades que 

dos pequenos ruminantes e a chamuscagem dos leitões.

Figura 15 - Pontuação (%) das Auditoria
produtiva nave de abate, na linha de abate de leitões e pequenos r
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esfola (lavagem das mãos entre cada carcaça, colocação de pinças para 

evitar o contacto com a pele da carcaça e a justaposição das carcaças, 

qual não deve existir contacto entre carcaças); 

arrefecimento inicial/refrigeração das carcaças (temperatura da carcaça

que deve estar entre os 0 e os 6ºC +/- 1ºC, e justaposição das carcaças ao 

longo do circuito de frio). 

lo das Especificações, nomeadamente a limpeza da gordura superficial

(esta gordura deve estar ausente) e a marcação sanitária (deve estar nos locais 

adequados e de forma legível). 

de que o Controlo das Boas Práticas Gerais, nomeadame

higienização, armazenamento e esterilização dos utensílios de corte nos 

intervalos e no final da produção, ter contribuído positivamente para

, face a 2007. 

de pequenos ruminantes e de leitões é a última das linhas 

das pontuações se pode observar na Figura 15

, foram efectuadas em separado as auditoria

bate de pequenos ruminantes da linha de a

ocorria nos anos anteriores. Esta mudança teve como finalidade 

melhorar a avaliação e monitorização deste tipo de linha de abate

, pois embora se trate do mesmo espaço físico, o abate não é 

especificidades que devem ser levadas em conta, 

dos pequenos ruminantes e a chamuscagem dos leitões.  

 
Pontuação (%) das Auditorias ao Processo Produtivo, realizadas nos anos 2007 e 2008

de abate de leitões e pequenos ruminantes 
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esfola (lavagem das mãos entre cada carcaça, colocação de pinças para 

o das carcaças, na 

arrefecimento inicial/refrigeração das carcaças (temperatura da carcaça, 

e justaposição das carcaças ao 

lo das Especificações, nomeadamente a limpeza da gordura superficial 

(esta gordura deve estar ausente) e a marcação sanitária (deve estar nos locais 

o Controlo das Boas Práticas Gerais, nomeadamente o 

esterilização dos utensílios de corte nos 

mente para variação das 

é a última das linhas de abate que 

Figura 15. 

auditorias ao processo 

de abate de leitões, 

. Esta mudança teve como finalidade 

abate, tornando-a mais 

te não é de todo igual, pois 

ser levadas em conta, tais como, a esfola 

 

, realizadas nos anos 2007 e 2008, na área 
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Tal como se pode verificar pela Figura 15, a partir de Maio, as pontuações de 2008, face às 

de 2007, foram superiores, ainda que a pontuação inicial (em 2007) destas linhas fosse em 

conjunto.  

Comparando, em 2008, a linha de abate de pequenos ruminantes com a linha de abate de 

leitões verificou-se que, nesta última, registaram-se pontuações superiores, com excepção 

do mês de Agosto.  

Tal facto demonstrou maior controlo dos procedimentos de abate dos leitões, pois nesta 

linha a etapa da chamuscagem permite eliminar alguma flora microbiana que possa 

proliferar e contaminar a carcaça, o que não ocorre na linha de abate de pequenos 

ruminantes. Nesta linha, a manipulação por parte dos operadores é maior, nomeadamente 

na etapa da esfola. 

Uma vez que foi alterada a forma de avaliação desta linha em 2008, a comparação com o 

ano anterior não é possível. Contudo, concluir que houve uma melhoria do processo 

produtivo na linha de abate de pequenos ruminantes e leitões é aceitável, pois verifica-se 

que foram as auditorias ao processo produtivo da linha de abate de leitões que se obtiveram 

uma média superior (83,4%), contribuindo para uma melhoria face a 2007 (Anexo VIII d.). 

Tendo em conta as médias anuais obtidas nas linhas de abate de leitões e de abate de 

pequenos ruminantes, concluiu-se que o objectivo proposto para 2008 não foi alcançado, ou 

seja, as pontuações médias não foram iguais ou superiores a 85% (média de 83,4% na linha 

de abate de leitões e 77,2% na linha de abate de pequenos ruminantes). Conclui-se, 

portanto, que o objectivo deste indicador de gestão, nestas áreas produtivas, não foi 

alcançado. 

A procura de dados que pudessem explicar esta variação negativa face ao objectivo 

estipulado, levou à análise das folhas de registo das auditorias realizadas, em 2007 e 2008, 

e das quais foi possível constatar que, o que mais contribuiu para as variações verificadas 

foram os parâmetros: 

− Controlo do Níveis de Higiene da linha (pavimento, paredes, superfícies de trabalho, 

equipamentos), que de modo geral melhorou; 

− Controlo dos Operadores, nomeadamente da utilização dos equipamentos de 

protecção individual (EPI) e dos comportamentos e hábitos de trabalho; 

− Controlo Metrológico da linha de abate de leitões, nomeadamente da temperatura do 

escaldão, que contribuiu negativamente (foram registadas várias situações em que a 

temperatura não se situou nos 64ºC +/- 1ºC, como está estabelecido); 
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− Controlo das Boas Práticas por Etapa, no que diz respeito ao arrefecime

nomeadamente o cumprimento do circuito de frio estabelecido e a temperatura da

carcaças; 

− E por fim, Controlo das Especificações

relacionados com a apresentação da carcaça, nomeadamente 

a marcação sanitária na 

de pequenos ruminantes

positivamente para a variação das pontuações obtidas.

Na comparação dos parâmetros 

ao processo produtivo, em 2008, à 

tiveram em conta parâmetros específicos deste processo, tais como o Controlo das Boas 

Práticas por Etapas, nomeadamente a esfola das

Especificações, estabelecidas tanto internamente como pelos clientes

Na área produtiva sala de d

encontram-se representadas na 

Figura 16 - Pontuação das Auditorias ao Processo Produtivo
de desmancha 

Nesta área produtiva houve, na sua maioria, 

2007. Tal facto reflectiu-se na

Verificou-se uma queda de 5 pontos percentuais

2008 (Anexo VIII e.).  

Só nos meses de Abril, Setembro, Outubro e Dezembro 

superior à de 2007. Assim, conclui

não foi alcançado. 
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Controlo das Boas Práticas por Etapa, no que diz respeito ao arrefecime

nomeadamente o cumprimento do circuito de frio estabelecido e a temperatura da

Controlo das Especificações, no que se refere aos parâmetros 

relacionados com a apresentação da carcaça, nomeadamente a limpeza de cerdas e 

marcação sanitária na linha de abate de leitões e a limpeza de lã na 

uminantes. Estes parâmetros contribuíram, de modo geral, 

positivamente para a variação das pontuações obtidas. 

Na comparação dos parâmetros avaliados e registados nas folhas de registo das auditorias 

ao processo produtivo, em 2008, à linha de abate de pequenos ruminantes

tiveram em conta parâmetros específicos deste processo, tais como o Controlo das Boas 

Práticas por Etapas, nomeadamente a esfola das carcaças, e o Controlo das 

, estabelecidas tanto internamente como pelos clientes  

sala de desmancha as pontuações obtidas nos dois anos em análise 

representadas na Figura 16. 

Pontuação das Auditorias ao Processo Produtivo, nos anos de 2007 e 2008, na área produtiva 

produtiva houve, na sua maioria, um decréscimo das pontuações de 2008 

na média final de 89,1%, em 2007, para 84,1%

uma queda de 5 pontos percentuais na média das pontuações

, Setembro, Outubro e Dezembro a pontuação registada

, conclui-se que, mais uma vez, o objectivo (obter 85% de média) 
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Controlo das Boas Práticas por Etapa, no que diz respeito ao arrefecimento inicial, 

nomeadamente o cumprimento do circuito de frio estabelecido e a temperatura das 

no que se refere aos parâmetros 

a limpeza de cerdas e 

lã na linha de abate 

. Estes parâmetros contribuíram, de modo geral, 

dos nas folhas de registo das auditorias 

de abate de pequenos ruminantes, apenas se 

tiveram em conta parâmetros específicos deste processo, tais como o Controlo das Boas 

carcaças, e o Controlo das 

as pontuações obtidas nos dois anos em análise 

 
, nos anos de 2007 e 2008, na área produtiva sala 

das pontuações de 2008 face a 

para 84,1%, em 2008. 

na média das pontuações de 2007 para 

registada, em 2008, foi 

(obter 85% de média) 

88,0 89,1

92,3
84,1

2007

2008

Objectivo 
em 2008 
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A análise detalhada das folhas 

nesta linha, comprovou a representação das pontuações

todos os parâmetros se mantiveram ou pioraram, 

− O Controlo da Funcionalidade da Linha, 

veio a degradar de auditoria para auditoria (mostrou

Manutenção Preventiva não terá sido cumprido);

− O Controlo das Boas Práticas Gerais, 

armazenamento e esterilização dos utensílios de corte nos in

produção; 

− O Controlo das Especificações de certos produtos,

carne, com maior ou menor quantidade de gordura, resultantes da limpeza d

de talho), a pá com osso e a lombada

carcaças de suínos, constituída pela perna, o vão e o cachaço)

contribuiu positivamente

ausência de resíduos de carne e

paredes, nas superfícies de 

suficiente para melhorar

Por último, na figura seguinte

auditorias realizadas à área produtiva 

Figura 17 - Pontuação das Auditorias ao Processo Produtivo, nos anos de 
expedição 
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A análise detalhada das folhas de registo das auditorias ao processo produtivo 

representação das pontuações (Figura 16), uma vez que

todos os parâmetros se mantiveram ou pioraram, tais como: 

olo da Funcionalidade da Linha, nomeadamente a tela da passadeira que se 

auditoria para auditoria (mostrou que possivelmente o Plano de 

ntiva não terá sido cumprido); 

trolo das Boas Práticas Gerais, nomeadamente a higienização, 

armazenamento e esterilização dos utensílios de corte nos intervalos e no final da 

Controlo das Especificações de certos produtos, tais como o “triming

carne, com maior ou menor quantidade de gordura, resultantes da limpeza d

a pá com osso e a lombada (peça resultante da 1ª desmancha das 

carcaças de suínos, constituída pela perna, o vão e o cachaço). Para 

positivamente o Controlo dos Níveis de Higiene da linha

ausência de resíduos de carne e / ou gordura, sangue e água 

cies de trabalho e nos equipamentos. Porém

suficiente para melhorar, em média, o desempenho desta área produtiva.

figura seguinte encontram-se representadas as pontuações obtidas nas 

auditorias realizadas à área produtiva expedição. 

Pontuação das Auditorias ao Processo Produtivo, nos anos de 2007 e 2008, na área produtiva 
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produtivo realizadas 

, uma vez que, no geral 

nomeadamente a tela da passadeira que se 

que possivelmente o Plano de 

nomeadamente a higienização, 

tervalos e no final da 

riming” (porções de 

carne, com maior ou menor quantidade de gordura, resultantes da limpeza das peças 

(peça resultante da 1ª desmancha das 

Para estes produtos 

da linha, tais como a 

 no pavimento, nas 

Porém, isto não foi o 

, em média, o desempenho desta área produtiva. 

se representadas as pontuações obtidas nas 

 
2007 e 2008, na área produtiva 

83,2

89,5
82,4

2007

2008

Objectivo 
em 2008 
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Tal como se pode observar na Figura 17, em 2007 as pontuações registaram valores 

superiores a 2008, com excepção para os meses de Junho e Julho e para o 4º trimestre do 

ano. Contudo, é de referir que, em ambos os anos em estudo, não foram atingidas 

pontuações iguais ou superiores a 85% (valor do objectivo a alcançar), o que demonstrou 

algumas das limitações que foram assinaladas ao processo produtivo nesta linha. Tal 

reflectiu-se na média das pontuações obtidas nestes dois anos, tendo sido bastante 

próximas (a média de 2007 diferencia em 0,8% da média de 2008). 

A média das pontuações na área produtiva expedição foi a segunda pior média obtida neste 

ano (a pior média obtida foi na linha de abate de pequenos ruminantes), pois esta não 

passou do reflexo da elevada variação no registo das pontuações, ao longo deste ano 

(Anexo VIII f.).  

Para esta área produtiva também se procedeu à análise detalhada das folhas de registo, da 

qual se constatou que, os comportamentos e hábitos de trabalho (Controlo dos Operadores) 

contribuíram positivamente para a variação das pontuações, contrariamente à higienização, 

armazenamento e esterilização dos utensílios de corte nos intervalos e no final da produção 

(Controlo das Boas Práticas Gerais) que teve uma contribuição negativa. Uma vez que, 

todos os outros parâmetros, na sua maioria, se mantiveram constantes ao longo destes dois 

anos, concluiu-se que os parâmetros acima referidos contribuíram, maioritariamente, para a 

variabilidade do perfil das pontuações. 

3.1.4 CONTROLO MICROBIOLÓGICO DE MATÉRIA-PRIMA (CARCAÇAS) 

O tratamento estatístico efectuado para a obtenção do indicador controlo microbiológico de 

matéria-prima (carcaças) teve por base os dados recolhidos nos boletins de análise, 

enviados pela Controlvet. Este Indicador de gestão registou o perfil evolutivo demonstrado 

nas Figuras 18 e 19.  

É de referir que embora também se proceda à recolha de amostras para a análise da 

presença de Salmonella, esta não entra em linha de conta para este tratamento, pois trata-

se de um método não destrutivo, isto é, o resultado final de uma sessão de amostragem 

(conjunto de 5 amostras) é o valor de cada amostra individual. Contrariamente, a Contagem 

de Micorganismos Aeróbios e a de Enterobactereaceae são avaliadas segundo o método 

destrutivo, ou seja, a apreciação final resulta da média das 5 amostras, em cada sessão de 

amostragem. 
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Em 2008, o objectivo traçado inicialmente

análise (Contagem de Microrganismos 

máximo, 5% de reprovações no total da 

Figura 18 - Percentagem e número de 
Satisfatório”, nos anos de 2007 e 2008 respectivamente,
Aeróbios 

Tal como se pode observar na

amostragens, ou seja, amostras compostas

parâmetro Contagem de Microrganismos Aeróbios

percentagem relativa à apreciação 

O mesmo não sucedeu com 

“Pequeno Ruminante” houve aumento

a percentagem de amostra

comparada com a de 2007.  

No caso “Suíno”, que em 2008 foi

abatido noutra linha (tal como já foi referenciado nas Auditorias ao Processo Produtivo), 

também aumentou a percentagem de 

ano anterior. Tal facto foi verificado pela análise de

obtiveram 56,8% das amostra

“Não Satisfatório”. Assim, os 

9,9% para a apreciação “Satisfatório”, em 

Satisfatório”.  

Tal facto leva a concluir que, em 2008

apreciações “Aceitável” e “Não Satisfatório”

objectivo traçado para este 

Qualidade foi de obter, no máximo, 5% de reprovações nas três espécies abatidas)
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2008, o objectivo traçado inicialmente (Figura 18), para ambos os 

análise (Contagem de Microrganismos Aeróbios e Enterobactereaceae), foi 

máximo, 5% de reprovações no total da amostragem. 

 
Percentagem e número de amostragens com a apreciação final de “Satisfatório

e 2008 respectivamente, para o parâmetro Contagem de M

ode observar na Figura 18, a espécie “Bovino” foi a única que

amostras compostas reprovadas nos dois anos em estudo

Contagem de Microrganismos Aeróbios. Em 2008, registou-se um aument

percentagem relativa à apreciação “Aceitável”.  

com as espécies “Suíno”, “Leitão” e “Pequeno Ruminante

houve aumento da percentagem de amostras reprovadas, 

amostragens satisfatórias tenha aumentado, em 2008,

”, que em 2008 foi analisado separadamente de “Leitão”

noutra linha (tal como já foi referenciado nas Auditorias ao Processo Produtivo), 

também aumentou a percentagem de amostragens não satisfatórias e 

foi verificado pela análise de “Suíno” e de “Leitão”

amostragens com apreciação “Satisfatório”, 34,1% 

 valores obtidos em 2008 diferiram dos obtidos em 2007

para a apreciação “Satisfatório”, em -4,5% para a “Aceitável” e -

a concluir que, em 2008, houve um aumento das percentagens relativas às 

Aceitável” e “Não Satisfatório” e que, mais uma vez, não se 

para este indicador (o objectivo definido no Plano de Objectivos da 

Qualidade foi de obter, no máximo, 5% de reprovações nas três espécies abatidas)
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para ambos os parâmetros em 

, foi o de se obter, no 

Satisfatório”, “Aceitável” e “Não 
Contagem de Microrganismos 

foi a única que não registou 

nos dois anos em estudo, para o 

se um aumento da 

Pequeno Ruminante”. Para 

a percentagem de amostras reprovadas, ainda que, 

, em 2008, quando 

“Leitão” visto este ser 

noutra linha (tal como já foi referenciado nas Auditorias ao Processo Produtivo), 

aceitáveis, face ao 

” que, em conjunto, 

 “Aceitável” e 9,1% 

diferiram dos obtidos em 2007, em 

-5,4% para a “Não 

as percentagens relativas às 

e que, mais uma vez, não se alcançou o 

(o objectivo definido no Plano de Objectivos da 

Qualidade foi de obter, no máximo, 5% de reprovações nas três espécies abatidas). 
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Tal facto pode ser comprovado pelo quadro referente ao parâmetro Contagem de 

Microrganismos constante no Anexo IX c

Na figura seguinte encontra

Enterobactereacea, nos dois anos em análise. 

Figura 19 - Percentagem e número de amostragens
Satisfatório”, no ano de 2007 e 2008

Pela representação gráfica dos resultados obtidos 

parâmetro Enterobactereacea

resultados em 2008 face a 2007, com excepção da espécie

esta espécie registou-se uma 

não contribuiu para atingir o objectivo proposto

b.). 

Para “Bovino”, e contrariamente ao que ocorreu no ano 2007, houve um significativo 

aumento da percentagem de amostragens “Não S

de amostragens reprovadas, em 2007, para 

No caso de “Suíno” e “Leitão”, que em 2007 foram analisados em conjunto e cujas 

amostragens não apresentaram apreciações

conjunto, 11,4% de amostragen

70,5% “Satisfatório”. Contudo, a p

aumentou. 

Da análise da Figura 19 verifica

objectivo estabelecido, ainda que 

Satisfatório” tenha sido muita próxima limiar

ou inferior a 5%) (Anexo IX b.)
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pode ser comprovado pelo quadro referente ao parâmetro Contagem de 

constante no Anexo IX c. 

seguinte encontra-se representado o perfil evolutivo do parâmetro 

, nos dois anos em análise.  

 
Percentagem e número de amostragens com apreciação final de “Satisfatório

e 2008, para o parâmetro Enterobactereacae 

representação gráfica dos resultados obtidos nos anos em estudos

bactereacea verificou-se que, de um modo geral, obtiveram

em 2008 face a 2007, com excepção da espécie “Pequeno Rumina

se uma queda de 15,5 pontos percentuais face a 2007

atingir o objectivo proposto (máximo de 5% de reprovações)

“Bovino”, e contrariamente ao que ocorreu no ano 2007, houve um significativo 

mento da percentagem de amostragens “Não Satisfatórias”, ou seja, passaram

s reprovadas, em 2007, para 7,7%, em 2008. 

“Suíno” e “Leitão”, que em 2007 foram analisados em conjunto e cujas 

não apresentaram apreciações “Não Satisfatório”. Em 2008 obtiveram, em 

gens com apreciação “Não Satisfatório”, 18,2% “Aceit

. Contudo, a percentagem de amostragens com apreciação “Satisfatório” 

verifica-se que, nenhuma das espécies abatidas a

, ainda que na espécie “Leitão” a percentagem de amostragens “Não 

Satisfatório” tenha sido muita próxima limiar do objectivo (percentagem de reprovação igual 

.). 
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pode ser comprovado pelo quadro referente ao parâmetro Contagem de 

evolutivo do parâmetro 

Satisfatório”, “Aceitável” e “Não 

 (Figura 19) para o 

obtiveram-se piores 

“Pequeno Ruminante”. Para 

face a 2007, o que contudo 

(máximo de 5% de reprovações) (Anexo IX 

“Bovino”, e contrariamente ao que ocorreu no ano 2007, houve um significativo 

, ou seja, passaram-se de 0% 

“Suíno” e “Leitão”, que em 2007 foram analisados em conjunto e cujas 

m 2008 obtiveram, em 

“Não Satisfatório”, 18,2% “Aceitável” e 

com apreciação “Satisfatório” 

nenhuma das espécies abatidas alcançou o 

m de amostragens “Não 

do objectivo (percentagem de reprovação igual 

Objectivo em 
2008 

P. Rum.

5,3%; 1 10,3%; 35,3%; 1

62,1%; 18

89,5%; 17

27,6%; 9



Indicadores de Gestão Inerentes à Revisão pela Gestão da Norma ISO 22 000:2005

 
Analisando o quadro referente ao parâmetro 

comprova-se o incumprimento do

foram amostragens reprovadas. Comparando

percentual das amostragens foi muito semelhante.

3.1.5 CONTROLO

TALHO) 

Na Santacarnes, o serviço prestado não termina no abate. Há clientes que também 

requerem o serviço de desmancha das carcaças. Para tal, torna

microbiologicamente, também as peças que saem da 

Nas Figuras 20 e 21 encontra

parâmetros analisados às amostras de peças de talho

recolhidas em 2008. Em cada amostra são analisados os 6 

Anual de Análises, que são estes Contagem de Microrganismos 

Enterobactereacea, E. coli, St. 

Figura 20 - Número de parâmetros aprovados e reprovados analisados nas 

Pela análise da figura acima apresentada, verifica

o maior número de amostras

analisados o maior número de parâmetros

parâmentros), dos quais apenas 

de Enterobactereaceae.  

Novembro e Dezembro foram os meses nos quais não existiram quaisquer 

resultados reprovados (100% dos parâmetros aprovado
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Analisando o quadro referente ao parâmetro Enterobactereaceae, 

se o incumprimento do objectivo proposto, pois no total das amostragens, 10% 

foram amostragens reprovadas. Comparando ambos anos em estudo, verifica

percentual das amostragens foi muito semelhante. 

ONTROLO MICROBIOLÓGICO DE PRODUTO ACABADO 

Santacarnes, o serviço prestado não termina no abate. Há clientes que também 

requerem o serviço de desmancha das carcaças. Para tal, torna-se imprescindível analisar

também as peças que saem da sala de desmancha.

encontra-se representado o perfil gráfico obtido pelas apreciações aos 

amostras de peças de talho de suíno e bovino, respectivamente,

Em cada amostra são analisados os 6 parâmetros definidos no Plano 

álises, que são estes Contagem de Microrganismos 

St. Coagulase +, Salmonella e  Listeria monocytogenes

aprovados e reprovados analisados nas amostras de suín

gura acima apresentada, verifica-se que Abril foi o mês em que se recolheu 

mero de amostras (9 amostras) de peças de talho de suíno

maior número de parâmetros (na análise de uma amostra são verificados os 6 

s quais apenas 1 parâmetro (1,9%), 1 amostra, foi reprovado

Novembro e Dezembro foram os meses nos quais não existiram quaisquer 

(100% dos parâmetros aprovados). 

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

22 1 1 1 1 1
21 1
1

42

27 35
29

23

46

30 30

Meses

Aprovado

Rep. L. monocytogenes

Rep. St. Coag. +

Rep. E. coli

Rep. Salmonella

Rep. 

Rep. 
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Enterobactereaceae, no Anexo IX c., 

objectivo proposto, pois no total das amostragens, 10% 

ambos anos em estudo, verifica-se que o total 

CABADO (PEÇAS DE 

Santacarnes, o serviço prestado não termina no abate. Há clientes que também 

se imprescindível analisar, 

.  

fico obtido pelas apreciações aos 

e bovino, respectivamente, 

parâmetros definidos no Plano 

álises, que são estes Contagem de Microrganismos Aeróbios, 

Listeria monocytogenes. 

 
de suíno, em 2008 

se que Abril foi o mês em que se recolheu 

de suíno, ou seja, foram 

(na análise de uma amostra são verificados os 6 

foi reprovado por excesso 

Novembro e Dezembro foram os meses nos quais não existiram quaisquer parâmetros com 

Aprovado

Rep. L. monocytogenes

Rep. St. Coag. +

Rep. E. coli

Rep. Salmonella

Rep. - Enterob.

Rep. - MO 30ºC
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Figura 21 - Percentagem total de aprovação e reprovação dos parâmetros analisados nas amostras recolhidas 
das peças de talho de suíno, em 2008

Dos 452 parâmetros analisados, em 2008, 

parâmetros foram reprovados, isto é, 6

Portanto, cumpriu-se o objectivo proposto

o de obter uma percentagem de rep

analisados (Anexo X). 

Verifica-se também que, os parâmetros 

Enterobactereaceae e E.coli, o que reflecte 

com a higiene das superfícies de trabalho

higiene, definidas no Código de Conduta e Higiene Pessoal da Santacarnes

Relativamente, aos parâmetros analisados na

resultados microbiológicos obtidos encontram

Figura 22 - Número de parâmetros, 
de peças de bovino, recolhidas em 2008

425; 94,0%
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Percentagem total de aprovação e reprovação dos parâmetros analisados nas amostras recolhidas 
das peças de talho de suíno, em 2008 

parâmetros analisados, em 2008, ou seja, das 75 amostras analisadas, 

os foram reprovados, isto é, 6% dos parâmetros totais analisados

o objectivo proposto no Plano de Objectivos da Qualidade, sendo este 

obter uma percentagem de reprovação máxima de 15% do total dos parâmetros 

que, os parâmetros com maior percentagem de reprovação

, o que reflecte a existência de alguns problemas relacionados 

superfícies de trabalho e / ou de corte e / ou com as

definidas no Código de Conduta e Higiene Pessoal da Santacarnes

aos parâmetros analisados nas amostras de peças de talho de bovino,

s obtidos encontram-se graficamente representados na Figura 

 definidos no Plano Anual de Análises, aprovados e reprovados nas amostras 
2008 

425; 94,0%

4; 0,9%

13; 2,9%

3; 0,7%

5; 1,1%

1; 0,2%
1; 0,2%

27; 6,0%

MO a 30ºC Enterobactérias Salmonella

St. coag. + L. monocytogenes
Universo = 452 parâmetros

Mar Abr Mai Jun Jul

1 11
2 1 1

1
2

23

26

16
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Aprovado

Rep. L. monocytogenes

Rep. St. Coag. +
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Percentagem total de aprovação e reprovação dos parâmetros analisados nas amostras recolhidas 

75 amostras analisadas, apenas 27 

totais analisados (Figura 21). 

no Plano de Objectivos da Qualidade, sendo este 

total dos parâmetros 

de reprovação foram 

alguns problemas relacionados 

ou de corte e / ou com as boas práticas de 

definidas no Código de Conduta e Higiene Pessoal da Santacarnes. 

s amostras de peças de talho de bovino, os 

se graficamente representados na Figura 22. 

 

aprovados e reprovados nas amostras 

= 452 parâmetros

Aprovado

Rep. L. monocytogenes

Rep. St. Coag. +

Rep. E. coli

Rep. Salmonella

Rep. - Enterob.

Rep. - MO 30ºC
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A recolha de amostras de peças de bovino para controlo microbiológico apenas ocorreu nos 

primeiros sete meses do ano, isto porque

carcaças de bovino começou a ser 

Santacarnes cuja produção é, fundamentalmente, fatiados e preparados de carne com 

destino às grandes cadeias de distribuição, como é o caso da Sonae), em Torres Novas

(Anexo X).  

Na Figura 22 pode-se verificar que, apenas em Janeiro, Fevereiro e Julho de 2008

em que o número de parâmetros

meses em que se obteve 100% de aprovação.

Nos restantes meses em análise verifica

resultados reprovados. Obtiveram

em nos 30 parâmetros analisados

excesso de Microrganismos 

(6,7%) foram reprovados por excesso de 

Figura 23 - Percentagem total de aprovação e reprovação dos
das peças de talho de bovino, em 2008

A Figura 23, na qual estão representado

parâmetros aprovados e reprovadas, no

bovino. Pode-se então verificar que, dos 108 par

reprovados.  

 

 

98; 90,7%

Aprovado
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amostras de peças de bovino para controlo microbiológico apenas ocorreu nos 

primeiros sete meses do ano, isto porque, a partir de Agosto de 2008, a desmancha das 

carcaças de bovino começou a ser efectuada na Montebravo (empresa do grupo

produção é, fundamentalmente, fatiados e preparados de carne com 

destino às grandes cadeias de distribuição, como é o caso da Sonae), em Torres Novas

se verificar que, apenas em Janeiro, Fevereiro e Julho de 2008

parâmetros analisados foi menor (com excepção de Junho), foram os 

meses em que se obteve 100% de aprovação. 

Nos restantes meses em análise verifica-se que, Abril foi o mês em que 

. Obtiveram-se 4 parâmetros (13,3%) com de resultados reprovados 

parâmetros analisados, sendo que destes, 1 parâmetro (3,3%) foi

icrorganismos Aeróbios, outro por presença de Salmonella

s por excesso de Enterobacteacea. 

al de aprovação e reprovação dos parâmetros analisadas nas amostras recolhidas 
das peças de talho de bovino, em 2008 

representados o número e a percentagem co

etros aprovados e reprovadas, nos 108 parâmetros totais analisados.

verificar que, dos 108 parâmetros analisados, apenas 9,3%

98; 90,7%

2; 1,9%

5; 4,6%

3; 2,8%

10; 9,3%

Aprovado MO a 30ºC Enterobactérias Salmonella

Universo = 108 parâmetros
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amostras de peças de bovino para controlo microbiológico apenas ocorreu nos 

a partir de Agosto de 2008, a desmancha das 

empresa do grupo da 

produção é, fundamentalmente, fatiados e preparados de carne com 

destino às grandes cadeias de distribuição, como é o caso da Sonae), em Torres Novas 

se verificar que, apenas em Janeiro, Fevereiro e Julho de 2008, meses 

(com excepção de Junho), foram os 

Abril foi o mês em que se obteve mais 

de resultados reprovados 

(3,3%) foi reprovado por 

Salmonella e 2 parâmetros 

 

parâmetros analisadas nas amostras recolhidas 

e a percentagem correspondente aos 

parâmetros totais analisados. nas peças de 

âmetros analisados, apenas 9,3% foram 

Universo = 108 parâmetros
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Dos 9,3% de parâmetros reprovados ve

sobre os parâmetros Enterobactereacea

mais uma vez, remete para problemas a nível da higiene das superfícies de trabalho e / ou 

corte e / ou a nível de incumprimento do Código de Conduta e Higiene Pessoal 

implementado. 

Por outro lado, uma percentagem de reprovação de 9,3% vai ao encontro do Objectivo da 

Qualidade definido (obter um máximo de 5% de reprovações)

cumprido e com sucesso o objectivo definido

3.1.6 CONTROLO 

Na Figura 24 encontram-se representados os resultados obtidos, em 2007 e 2008, 

referentes ao controlo microbiológico efectuado a todas superfícies

(carcaça ou peça de talho) contacta

 

Figura 24 - Número e percentagem total de parâmetros aprovados e reprovados das amostras recolhidas das 
superfícies, nos anos de 2007 e 2008

Analisando a Figura 24 pode-

de amostras reprovadas (reprova

Aeróbios ou ainda de ambos)

diminuiu a percentagem de aprovações, no universo de parâmetros analisados. Registou

portanto, um aumento de 4,8% de parâmetros reprovados.

 

 

 

260; 
84,4%

48; 
15,6%

Universo = 308 parâmetros

2007 
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Dos 9,3% de parâmetros reprovados verifica-se que o peso, por ordem decrescente, 

Enterobactereacea, Salmonella e Microrganismos 

mais uma vez, remete para problemas a nível da higiene das superfícies de trabalho e / ou 

incumprimento do Código de Conduta e Higiene Pessoal 

Por outro lado, uma percentagem de reprovação de 9,3% vai ao encontro do Objectivo da 

(obter um máximo de 5% de reprovações). Ou seja, mais uma vez, foi 

objectivo definido. 

ONTROLO MICROBIOLÓGICO DE SUPERFÍCIES 

se representados os resultados obtidos, em 2007 e 2008, 

referentes ao controlo microbiológico efectuado a todas superfícies, com as quais

de talho) contacta ao longo do processo produtivo (Anexo XI)

percentagem total de parâmetros aprovados e reprovados das amostras recolhidas das 
superfícies, nos anos de 2007 e 2008, respectivamente 

-se verificar que, de 2007 para 2008, aumentou a percentagem 

(reprovação por excesso de Enterobactérias ou 

Aeróbios ou ainda de ambos) nos parâmetros definidos no Plano Anual de Análises, logo 

diminuiu a percentagem de aprovações, no universo de parâmetros analisados. Registou

,8% de parâmetros reprovados. 

37; 
12,0%

1; 0,3%
10; 3,3%

Universo = 308 parâmetros

238; 
79,6% 61; 

20,4%

Universo = 299
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por ordem decrescente, recai 

icrorganismos Aeróbios, o que, 

mais uma vez, remete para problemas a nível da higiene das superfícies de trabalho e / ou 

incumprimento do Código de Conduta e Higiene Pessoal 

Por outro lado, uma percentagem de reprovação de 9,3% vai ao encontro do Objectivo da 

. Ou seja, mais uma vez, foi 

se representados os resultados obtidos, em 2007 e 2008, 

, com as quais o alimento 

(Anexo XI). 

 

percentagem total de parâmetros aprovados e reprovados das amostras recolhidas das 

se verificar que, de 2007 para 2008, aumentou a percentagem 

ção por excesso de Enterobactérias ou de Microrganismos 

nos parâmetros definidos no Plano Anual de Análises, logo 

diminuiu a percentagem de aprovações, no universo de parâmetros analisados. Registou-se, 

42; 
14,0%

5; 1,7%

14;  4,7%

Universo = 299 parâmetros

2008 
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No estudo dos parâmetros analisados

parâmetros Contagem de Microrganismos 

de 2007. Este aumento ocorreu

isoladamente, como quando em 

registou um maior aumento 

Contagem de Microrganismos 

Pela análise da Figura 25 verifica

recolhidas nas várias áreas de processamento e no armazém de consumíveis foi 

praticamente o mesmo, com excepção da 

 

Figura 25 - Número e percentagem total de 
2008 

Observando o Quadro 4, referente ao número de amostras reprovadas por área de 

produção e armazém de consumíveis, constata

maior número de amostras reprovadas ocorreu na 

higienização do material.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42; 14%

36; 
12%

16; 5%

2007 
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dos parâmetros analisados verifica-se que, aumentaram as percentagens

ontagem de Microrganismos Aeróbios (CVT) e Enterobacter

ocorreu tanto quando os parâmetros estavam 

quando em conjunto. Contudo é de verificar que, a situação em que se 

registou um maior aumento foi na parcela referente a reprovações 

icrorganismos Aeróbios (CTV). 

da Figura 25 verifica-se que, de 2007 para 2008, a percentagem de amostras 

recolhidas nas várias áreas de processamento e no armazém de consumíveis foi 

praticamente o mesmo, com excepção da sala de desmancha. 

 

agem total de amostras analisadas, por área de produção, nos anos de 2007 e 

Observando o Quadro 4, referente ao número de amostras reprovadas por área de 

produção e armazém de consumíveis, constata-se que, tanto em 2007 como em 2008, o 

maior número de amostras reprovadas ocorreu na sala de desmancha

45; 
14%

169; 
55%

16; 5%
45; 

15%

145; 
49%

42; 
14%

31; 
10%

36; 
12%

2008 
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aumentaram as percentagens dos 

reacea, face ao ano 

os parâmetros estavam presentes 

. Contudo é de verificar que, a situação em que se 

referente a reprovações por excesso de 

se que, de 2007 para 2008, a percentagem de amostras 

recolhidas nas várias áreas de processamento e no armazém de consumíveis foi 

 

s, por área de produção, nos anos de 2007 e 

Observando o Quadro 4, referente ao número de amostras reprovadas por área de 

se que, tanto em 2007 como em 2008, o 

sala de desmancha e na sala de 
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Quadro 4 - Contabilização das reprovações por tipo de superfície analisada e por área de produção, nos anos de 
2007 e 2008 

 

Em 2008, verificou-se uma maior percentagem de amostras reprovadas face a 2007, com 

excepção da área de produção expedição e no armazém de consumíveis (em 2008, das 36 

amostras recolhidas no armazém de consumíveis existiram 0% de amostras reprovadas). 

Daqui se pode concluir que as áreas mais problemáticas são a sala de desmancha e a sala 

de higienização, com 31,7% e 26,2% de amostras reprovadas, respectivamente. 

No Quadro 4 também se pode verificar que, dentro das amostras onde se obtiveram 

resultados reprovados, quais as superfícies onde tal ocorreu. Verifica-se portanto que, na 

sala de desmancha as superfícies mais problemáticas foram os EPI´s (equipamentos de 

protecção individual) e os equipamentos, com 52,6% e 21,2%, respectivamente em 2007, e 

28,3% e 37%, respectivamente, em 2008.  

Na sala de higienização do material verifica-se que, a maior percentagem de reprovações 

ocorreu nas caixas plásticas de acondicionamento do produto. Contudo é de referir que esta 

percentagem diminuiu em 2008, passando de 80%, em 2007, para 54,5%. 

Quanto à expedição, o maior número de amostras reprovadas, em ambos os anos em 

estudo, ocorreu nos equipamentos ai localizados (tais como o braço hidráulico), o que 

levanta dúvidas em relação à eficiência da higienização. 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 Superfície 2007 2008
Utensílios de corte 2

EPÌ s
Plataformas/ 

Superfícies de 
Trabalho

Equipamentos 1
Utensílios de corte 5 7

EPÌ s 20 13
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Trabalho

5 9
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Banheira 1 1
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Par. das câmaras

A
r.

 
C

on
su

m
ív

ei
s

16 36 1 6,3%
Material de 

Acondicionamento
1

11,9% 26,2%

13,9% 6,5%

Reprovações/Superfície/Área de % de Reprovações

2,2% 4,4%

22,5% 31,7%

31

Total de Reprovações

1

38

5

5

2

46

11

2

E
xp

ed
iç

ão

45

169

42

36

Total de Amostras

45

145

Área de 
Produção

N
. A

ba
te

S
. D

es
m

an
ch

a
S

. H
ig

ie
ni

za
çã

o

42



Indicadores de Gestão Inerentes à Revisão pela Gestão da Norma ISO 22 000:2005

 
Assim, e face ao objectivo inicial (obter no máximo 15% de resultados reprovados), conclui

se que este não foi conseguido, pois obtiveram

25). 

3.1.7 CONTROLO 

Na Figura 26 encontra-se representad

às mãos dos operadores das 

Figura 26 - Número e percentagem de amostras 
2008 

Na figura 26 pode-se constatar que embora o número total de amostras recolhidas

diminuído de 2007 para 2008, verifica

de desmancha aumentou, isto é, houve mais controlo sobre os operadores desta área de 

produção, face ao número total de amostras recolhidas.

Para este indicador é de enaltecer o facto de todas as amostras recolhidas, tanto

como em 2008, terem obtido res

Deste modo, o objectivo foi claramente alcançado (o manter 

100%). 

3.1.8 NÃO CONFORMIDADES

Na Figura 27 está representado o número de processos de não conformidades que foram 

abertos nos anos de 2007 e 2008

9; 24%

20; 54%

8; 22%

Universo = 37 amostras
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o inicial (obter no máximo 15% de resultados reprovados), conclui

se que este não foi conseguido, pois obtiveram-se 20,4% de resultados reprovados (Figura 

ONTROLO MICROBIOLÓGICO DE OPERADORES 

se representado o número de amostras recolhidas

 diversas áreas de produção da Santacarnes

Número e percentagem de amostras às mãos dos operadores por área de produção, em 2007 e 

se constatar que embora o número total de amostras recolhidas

ído de 2007 para 2008, verifica-se que a percentagem de amostras recolhidas

u, isto é, houve mais controlo sobre os operadores desta área de 

produção, face ao número total de amostras recolhidas. 

Para este indicador é de enaltecer o facto de todas as amostras recolhidas, tanto

resultados aprovados, ou seja, 100% de aprovação. 

objectivo foi claramente alcançado (o manter do nível de aprovação

ONFORMIDADES 

está representado o número de processos de não conformidades que foram 

os de 2007 e 2008 (Anexo XIII). 

9; 24%

Universo = 37 amostras

5; 20%

15; 60%

5; 20%

Universo de 25 amostras
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o inicial (obter no máximo 15% de resultados reprovados), conclui-

se 20,4% de resultados reprovados (Figura 

recolhidas, em 2007 e 2008, 

diversas áreas de produção da Santacarnes (Anexo XII). 

 

às mãos dos operadores por área de produção, em 2007 e 

se constatar que embora o número total de amostras recolhidas tenha 

se que a percentagem de amostras recolhidas na sala 

u, isto é, houve mais controlo sobre os operadores desta área de 

Para este indicador é de enaltecer o facto de todas as amostras recolhidas, tanto em 2007 

100% de aprovação.  

o nível de aprovação nos 

está representado o número de processos de não conformidades que foram 

5; 20%

15; 60%

Universo de 25 amostras
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Figura 27 - Número de não conformidades

A figura mostra a distribuição das não conformidades detectadas ao longo dos dois anos em 

estudo. Nela verifica-se que

superior às de 2007 apenas no primeiro semestre do ano, tendo sido registado um número 

máximo de não conformidades em Maio (foram detectadas 27 não conformidades). 

Contrariamente, em 2007, o valor

não conformidades detectadas.

Assim, obtiveram-se 268 não conformidades

portanto, uma redução de 32,8

cálculos no Anexo XV). Isto leva a assegurar que este objectivo foi alcançado com sucesso 

(o objectivo proposto era uma redução de 15% do total das não conformidades).

Contudo, esta análise não é suficiente, torna

não conformidades detectadas por motivo (Figura 
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Número de não conformidades (NC) detectadas ao longo de 2007 e 2008 

A figura mostra a distribuição das não conformidades detectadas ao longo dos dois anos em 

se que, o número de não conformidades detectadas em 2008 foi 

superior às de 2007 apenas no primeiro semestre do ano, tendo sido registado um número 

máximo de não conformidades em Maio (foram detectadas 27 não conformidades). 

valor máximo foi registado em Outubro com um número de 53 

não conformidades detectadas. 

se 268 não conformidades, em 2007, e 180, em 2008. Verificou

2,8% do número total de não conformidades det

). Isto leva a assegurar que este objectivo foi alcançado com sucesso 

(o objectivo proposto era uma redução de 15% do total das não conformidades).

esta análise não é suficiente, tornando-se então necessário abordar o número de 

idades detectadas por motivo (Figura 28). 
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A figura mostra a distribuição das não conformidades detectadas ao longo dos dois anos em 

, o número de não conformidades detectadas em 2008 foi 

superior às de 2007 apenas no primeiro semestre do ano, tendo sido registado um número 

máximo de não conformidades em Maio (foram detectadas 27 não conformidades). 

registado em Outubro com um número de 53 

em 2008. Verificou-se, 

do número total de não conformidades detectadas (ver 

). Isto leva a assegurar que este objectivo foi alcançado com sucesso 

(o objectivo proposto era uma redução de 15% do total das não conformidades). 

abordar o número de 

Total

268

180

2007

2008
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Figura 28 - Número de não conformidades detectadas, nos anos de 2007 e 2008, por classe de motivo

Tal como se pode observar na Figura 

não conformidades detectadas estiveram relacionados com as Boas Práticas de Produção / 

Higiene (BPP/H) e com as auditorias de verificação do sistema da qualidade implementado, 

isto é, com as auditorias internas (

sejam da parte de entidade oficiais (como por exemplo a ASAE ou a DGV), como da parte 

de clientes ou potenciais clientes.

Nesta figura pode-se observar que, o número de não conformidades detectado diminuiu de 

2007 para 2008, com excepção das não conf

microbiológico (detectaram-se 43 não conformidades em 2008, contra as 17 detectadas em 

2007). Tal facto também contribuiu para o sucesso do cumprimento do objectivo definido no 

Plano de Objectivos da Qualidade

Por outro lado também foi interessante verificar em que medida estas não conformidades 

colocaram em causa a segurança e a qualidade alimentar do principal produto da 

Santacarnes, a carne fresca (quer seja em carcaça quer seja em peça). 

um desdobramento do indicador de gestão

modo, à definição de um objectivo a alcançar. O objectivo 

obter, no máximo, 10% de não conformidades relacionadas com a segurança e qualidade 

alimentar no total das não conformidades detectadas.
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Número de não conformidades detectadas, nos anos de 2007 e 2008, por classe de motivo

Tal como se pode observar na Figura 28, tanto em 2007 como em 2008, o maior nú

conformidades detectadas estiveram relacionados com as Boas Práticas de Produção / 

Higiene (BPP/H) e com as auditorias de verificação do sistema da qualidade implementado, 

as auditorias internas (para verificação dos pré-requisitos)

sejam da parte de entidade oficiais (como por exemplo a ASAE ou a DGV), como da parte 

de clientes ou potenciais clientes. 

se observar que, o número de não conformidades detectado diminuiu de 

2007 para 2008, com excepção das não conformidades referentes ao controlo 

se 43 não conformidades em 2008, contra as 17 detectadas em 

2007). Tal facto também contribuiu para o sucesso do cumprimento do objectivo definido no 

Plano de Objectivos da Qualidade. 

interessante verificar em que medida estas não conformidades 

em causa a segurança e a qualidade alimentar do principal produto da 

Santacarnes, a carne fresca (quer seja em carcaça quer seja em peça). 

indicador de gestão referente às não conformidades e, de igual 

à definição de um objectivo a alcançar. O objectivo traçado no inicio de 2008 foi o de 

, no máximo, 10% de não conformidades relacionadas com a segurança e qualidade 

no total das não conformidades detectadas. 
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Número de não conformidades detectadas, nos anos de 2007 e 2008, por classe de motivo 

em 2007 como em 2008, o maior número de 

conformidades detectadas estiveram relacionados com as Boas Práticas de Produção / 

Higiene (BPP/H) e com as auditorias de verificação do sistema da qualidade implementado, 

requisitos) e externas, quer 

sejam da parte de entidade oficiais (como por exemplo a ASAE ou a DGV), como da parte 

se observar que, o número de não conformidades detectado diminuiu de 

ormidades referentes ao controlo 

se 43 não conformidades em 2008, contra as 17 detectadas em 

2007). Tal facto também contribuiu para o sucesso do cumprimento do objectivo definido no 

interessante verificar em que medida estas não conformidades 

em causa a segurança e a qualidade alimentar do principal produto da 

Santacarnes, a carne fresca (quer seja em carcaça quer seja em peça). Isto deu origem a 

referente às não conformidades e, de igual 

traçado no inicio de 2008 foi o de 

, no máximo, 10% de não conformidades relacionadas com a segurança e qualidade 
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Na Figura 29 está representado o número e a percentagem das não conformidades 

detectadas com impacto na segurança e qualidade alimentar, com a respectiva 

categorização, e o número e a percentagem 

Figura 29 - Número e percentagem 
produto, por classe de motivo, nos anos

Analisando esta figura verifica

conformidades referentes à SA

causa a segurança e / ou a qualid

Face às classes nas quais foram classificadas as não conformidades relacionadas com a 

segurança e / ou qualidade do produto, verifica

percentagem de todas as c

microbiológico. Tal é visível na tabela

contabilização das não conformidades detectadas na sua totalidade e por motivo, nos anos 

em estudo.  

Nesta tabela (Anexo XV) verifica

aumentou em 2008 face a 2007, nomeadamente as não conformidades relacionadas com o 

controlo de superfícies. Isto vai ao encontro do que foi citado no ponto 3.1.6 (controlo 

microbiológico de superfícies), no qual se verifico

reprovados. 

Assim, pode-se concluir que, neste caso especifico, o objectivo inicialmente traçado

referentes a SA podem perfazer, no máximo, 10% das NC totais)

vez que, as 53 não conformidades d

qualidade do produto perfizeram 29,4% do total de não conformidades (180 não 

conformidades totais). Houve, portanto, um aumento de 15% de não conformidades 

relacionadas com a segurança e / ou qualidade alimen

230; 
86%

38; 
14%
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está representado o número e a percentagem das não conformidades 

detectadas com impacto na segurança e qualidade alimentar, com a respectiva 

categorização, e o número e a percentagem das restantes não conformidades.

                      

Número e percentagem de não conformidade detectadas referentes à segurança e qualidade do 
de motivo, nos anos 2007 e 2008, respectivamente 

Analisando esta figura verifica-se que, de 2007 para 2008, aumentou a percentagem 

referentes à SA, de 14% para 29%. Tais não conformidades

e / ou a qualidade do produto. 

nas quais foram classificadas as não conformidades relacionadas com a 

segurança e / ou qualidade do produto, verifica-se que houve uma diminuição da 

percentagem de todas as classes, com excepção da classe referente ao controlo 

microbiológico. Tal é visível na tabela, apresentada no Anexo XV, que é referente à 

contabilização das não conformidades detectadas na sua totalidade e por motivo, nos anos 

verifica-se que o número de não conformidades detectadas 

aumentou em 2008 face a 2007, nomeadamente as não conformidades relacionadas com o 

superfícies. Isto vai ao encontro do que foi citado no ponto 3.1.6 (controlo 

microbiológico de superfícies), no qual se verificou um aumento de 4,8% dos parâmetros 

se concluir que, neste caso especifico, o objectivo inicialmente traçado

referentes a SA podem perfazer, no máximo, 10% das NC totais) não foi alcançado, uma 

vez que, as 53 não conformidades detectadas e relacionadas com a segurança e / ou 

qualidade do produto perfizeram 29,4% do total de não conformidades (180 não 

conformidades totais). Houve, portanto, um aumento de 15% de não conformidades 

relacionadas com a segurança e / ou qualidade alimentar face a 2007. 

9; 3%

14; 
5%

2; 1%
13; 
5%
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está representado o número e a percentagem das não conformidades 

detectadas com impacto na segurança e qualidade alimentar, com a respectiva 

não conformidades. 

 

referentes à segurança e qualidade do 

se que, de 2007 para 2008, aumentou a percentagem de não 

de 14% para 29%. Tais não conformidades podem por em 

nas quais foram classificadas as não conformidades relacionadas com a 

se que houve uma diminuição da 

referente ao controlo 

, que é referente à 

contabilização das não conformidades detectadas na sua totalidade e por motivo, nos anos 

de não conformidades detectadas 

aumentou em 2008 face a 2007, nomeadamente as não conformidades relacionadas com o 

superfícies. Isto vai ao encontro do que foi citado no ponto 3.1.6 (controlo 

u um aumento de 4,8% dos parâmetros 

se concluir que, neste caso especifico, o objectivo inicialmente traçado (NC 

não foi alcançado, uma 

etectadas e relacionadas com a segurança e / ou 

qualidade do produto perfizeram 29,4% do total de não conformidades (180 não 

conformidades totais). Houve, portanto, um aumento de 15% de não conformidades 

3; 2%

40; 
22%

1; 0%
8; 4%
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3.1.9 RECLAMAÇÕES DOS

Na Figura 30 estão contabilizadas as reclamações dos clientes ao longo dos anos de 2007 e 

2008 (Anexo XIV). 

Figura 30 - Número de reclamações dos clientes (RC) recebidas ao longo dos anos 

Como se pode observar na figura apresentada, verificou

número de reclamações recebido

portanto, uma diminuição de 36,1% das reclamações dos clientes face a

(diminui-se em 35 reclamações). Visto que

de reclamações totais face ao ano anterior, pode

Da análise da Figura 30 realça

terem ocorrido em Outubro de 2007 e em Junho de 2008. Contudo

(foi cerca de metade do primeiro), o que também pesou na contabilização final do 

total de reclamação, contribuindo para o suce

No caso das reclamações dos clientes também foi necessário obt

aprofundado destas reclamações. Procedeu

reclamações dos clientes por cada cate

existiam maiores problemas, os quais poriam por em causa a satisfação dos clientes.
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ECLAMAÇÕES DOS CLIENTES 

estão contabilizadas as reclamações dos clientes ao longo dos anos de 2007 e 

Número de reclamações dos clientes (RC) recebidas ao longo dos anos de 2007 e 2008

Como se pode observar na figura apresentada, verificou-se claramente uma diminuição do 

número de reclamações recebido, passando-se de 97, em 2007, para 62, em 2008. Houve, 

portanto, uma diminuição de 36,1% das reclamações dos clientes face a

e em 35 reclamações). Visto que o objectivo inicial era o de reduzir 5% o número 

de reclamações totais face ao ano anterior, pode-se concluir que este objectivo 

realça-se o facto de, os picos máximos de reclamações dos clientes 

em Outubro de 2007 e em Junho de 2008. Contudo, este número foi inferior 

cerca de metade do primeiro), o que também pesou na contabilização final do 

contribuindo para o sucesso atingido. 

No caso das reclamações dos clientes também foi necessário obter um estudo mais 

destas reclamações. Procedeu-se, então, à contabilização do 

reclamações dos clientes por cada categoria (Figura 31), pois tal permit

existiam maiores problemas, os quais poriam por em causa a satisfação dos clientes.
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estão contabilizadas as reclamações dos clientes ao longo dos anos de 2007 e 

de 2007 e 2008 

se claramente uma diminuição do 

se de 97, em 2007, para 62, em 2008. Houve, 

portanto, uma diminuição de 36,1% das reclamações dos clientes face ao ano anterior 

o objectivo inicial era o de reduzir 5% o número 

objectivo foi atingido. 

áximos de reclamações dos clientes 

este número foi inferior 

cerca de metade do primeiro), o que também pesou na contabilização final do número 

er um estudo mais 

se, então, à contabilização do número de 

, pois tal permitiu apurar onde 

existiam maiores problemas, os quais poriam por em causa a satisfação dos clientes. 

Total

97

62

2007

2008
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Figura 31 - Contabilização, por motivos, das reclamações dos clientes, nos anos de 2007 e 2008

Analisando a Figura 31 verifica

Santacarnes recaiu sobre a especificação dos produtos 

definido no caderno de encargos 

cerdas, de gordura, entre outros).

Contudo, este número teve tendência a diminuir em todas as categorias de motivos, com 

excepção dos motivos perda de vácuo, motivos não explicados concretamente mas 

relacionados com o serviço prestado, identificação dos produtos

(motivos relacionados com a rastreabilidade)

diversos clientes. 

Ainda que o número de reclamações tenha diminuído, face ao numero total de 2007, torna

se curioso verificar se o número de reclamações dos clientes relaciona

e / ou qualidade alimentar teve a mesma tendência.

Figura 32 - Número e percentagem 
por classe de motivo, nos anos de 2007 e 2008, respectivamente
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Contabilização, por motivos, das reclamações dos clientes, nos anos de 2007 e 2008

verifica-se que, o maior número das reclamações dos clientes da 

Santacarnes recaiu sobre a especificação dos produtos apresentados estarem fora do 

definido no caderno de encargos (corte deficiente / desnecessário, limpeza deficiente de 

rdas, de gordura, entre outros). 

este número teve tendência a diminuir em todas as categorias de motivos, com 

excepção dos motivos perda de vácuo, motivos não explicados concretamente mas 

relacionados com o serviço prestado, identificação dos produtos e 

relacionados com a rastreabilidade) e serviço de distribuição do produto pelos 

Ainda que o número de reclamações tenha diminuído, face ao numero total de 2007, torna

se curioso verificar se o número de reclamações dos clientes relacionadas com a segurança 

e / ou qualidade alimentar teve a mesma tendência. 

Número e percentagem de reclamações dos clientes referentes à segurança e qualidade do
por classe de motivo, nos anos de 2007 e 2008, respectivamente 
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Contabilização, por motivos, das reclamações dos clientes, nos anos de 2007 e 2008 

mero das reclamações dos clientes da 

apresentados estarem fora do 

(corte deficiente / desnecessário, limpeza deficiente de 

este número teve tendência a diminuir em todas as categorias de motivos, com 

excepção dos motivos perda de vácuo, motivos não explicados concretamente mas 

 datas de validade 

e serviço de distribuição do produto pelos 

Ainda que o número de reclamações tenha diminuído, face ao numero total de 2007, torna-

das com a segurança 

 

de reclamações dos clientes referentes à segurança e qualidade do produto, 
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Tal como mostra a Figura 32, o número de reclamações relacionadas com a segurança e / 

ou qualidade alimentar também diminuiu face ao ano anterior, registaram-se 23% de 

reclamações contra as 30% registadas anteriormente (houve uma diminuição de 51,7%).  

Porém, tal não foi o suficiente para se cumprir o objectivo inicialmente traçado. O objectivo 

inicial proponha que as reclamações de cliente relacionadas com a segurança e / ou 

qualidade alimentar perfizessem, no máximo, 10% do número total das reclamações, o que 

não se sucedeu, pois este tipo de reclamações perfizeram 23% do total das reclamações 

apresentadas (Figura 32). 

3. 2 PROPOSTA DE OBJECTIVOS DA QUALIDADE PARA 2009 

Esmiuçados todos os pormenores relacionados com os resultados obtidos em ambos os 

anos em estudo, tornou-se exequível propor objectivos para serem alcançados em 2009. 

Quadro 5 - Cumprimento dos objectivos definidos no Plano de Objectivos da Qualidade de 2008 e proposta para 
2009 de objectivos para os diferentes indicadores de gestão 

Indicador de 

Gestão 

Objectivo 

para 2008 

Objectivo 

Cumprido 

Acção a 

Tomar 
Proposta Apresentada 

AUDITORIAS A 

VIDROS, 

PLÁSTICOS E 

CONSERVAÇÃO 

DE INFRA-

ESTRUTURAS 

Avaliação 

média igual ou 

superior a 

82% 

����    
Alterar 

Objectivo 

Para 2009 dever-se-á propor, como meta a 

atingir, um aumento da média das avaliações, 

sendo este de se obter uma média de, no 

mínimo, 85%. 

Tal não será difícil de concretizar, pois exige-se 

um ligeiro aumento das pontuações, logo uma 

ligeira mudança de atitude face ao Plano de 

Manutenção Preventiva, alterando-o e /ou 

cumprindo-o. 

AUDITORIAS AOS 

PROCEDIMENTOS 

DE HIGIENE  

Avaliação 

média igual ou 

superior a 

75% 

����    
Alterar 

Objectivo 

Para 2009 propor-se-á um aumento da média 

das avaliações, de modo a que o objectivo seja 

o de se obter uma média de, no mínimo, 85%.  

Este valor embora se encontre dentro do 

intervalo de valores definido como Bom, torna-

se mais exigente. Contudo, é fácil de alcançar, 

pois bastará manter ou até mesmo melhor os 

níveis de higiene exigidos aos operadores das 

diversas áreas produtivas e de suporte. 
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Indicador de 

Gestão 

Objectivo 

para 2008 

Objectivo 

Cumprido 

Acção a 

Tomar 
Proposta Apresentada 

AUDITORIAS AO 

PROCESSO 

PRODUTIVO 

Avaliação 

média igual ou 

superior a 

85%, em todas 

as fases do 

processo 

produtivo 

����    
Manter 

Objectivo 

Uma vez que, em 2008, apenas se atingiu o 

objectivo nas áreas produtivas abegoaria e linha 

de abate de suínos, este objectivo deverá 

permanecer, ou seja, a avaliação média em 

todas etapas do processo deverá ser, no 

mínimo, de 85%. Até porque mesmo as áreas 

de produção que atingiram este objectivo, este 

foi apenas por 0,5% do limite mínimo. 

CONTROLO 

MICROBIOLÓGIC

O DE MATÉRIA-

PRIMA 

(CARCAÇA) 

Reprovação 

máxima de 5% 

nas três 

espécies 

abatidas 

����    
Alterar 

Objectivo 

Das espécies abatidas apenas a espécie Bovino 

atingiu o objectivo (relativamente à Contagem 

de Microrganismos Aeróbios), todas as outras 

ficaram aquém do valor definido (excepção para 

Leitão na contagem de enterobactérias).  

Contudo, para 2009, este objectivo deverá ser 

alterado para uma percentagem de reprovação 

máxima de 10%. Deste modo, o objectivo 

poderá ser atingido, embora não seja de 

descuidar todos os dados relevantes à obtenção 

da análise deste indicador no ano de 2008. 

CONTROLO 

MICROBIOLÓGIC

O DE PRODUTO 

(PEÇAS DE 

TALHO) 

Reprovação 

máxima de 5% 
����    

Alterar 

Objectivo 

Para 2009 é de propor que, no máximo, se 

obtenha 12% de resultados reprovados. 

Em 2008 e para as peças de suíno, os meses 

em que esta percentagem não foi atingida foi 

Janeiro e Maio, que alcançou valores de 11,9% 

e 12,5%, respectivamente. Aqui se prova que o 

objectivo proposto será atingível.  

CONTROLO 

MICROBIOLÓGIC

O DE 

SUPERFÍCIES  

Reprovação 

máxima de 

15% 
����    

Manter 

Objectivo 

Para 2009 este objectivo deverá ser igual ao 

definido para 2008. Ainda que a percentagem de 

reprovações tenha sido de 20,4%, atingir-se-á o 

objectivo proposto se sensibilizar-se mais os 

operadores para as questões da higiene, 

nomeadamente para os equipamentos de 

trabalho, bem como para os EPI´s.  
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Indicador de 

Gestão 

Objectivo 

para 2008 

Objectivo 

Cumprido 

Acção a 

Tomar 
Proposta Apresentada 

CONTROLO 

MICROBIOLÓGIC

O DE 

OPERADORES 

(MÃOS) 

Manter 100% 

de amostras 

conformes 

����    
Manter 

Objectivo 

Sendo que este objectivo já se encontra no seu 

limite máximo, ou seja 100% de resultados 

conformes, dever-se-á fazer um esforço para o 

manter bem sucedido. 

NÃO 

CONFORMIDADES 

TOTAIS 

Reduzir em 

15% o n.º total 

de não 

conformidades 

����    
Alterar 

Objectivo 

Visto, em 2008, este objectivo ter sido 

alcançado com bastante sucesso, propõe-se 

então que, para 2009, se registem, no máximo, 

150 não conformidades (este valor pouco altera 

a percentagem proposta em 2008). 

NÃO 

CONFORMIDADES 

RELACIONADAS 

COM A QSA 

Podem 

perfazer, no 

máximo, 10% 

do n.º total de 

não 

conformidades 

����    
Alterar 

Objectivo 

Em 2008, o total de não conformidades 

detectadas relacionadas com a QSA perfizeram 

o triplo do valor do objectivo proposto. Tal facto 

remete para uma alteração do objectivo de 

modo a que seja alargada a percentagem 

máxima permitida deste tipo de não 

conformidades, no total detectado. 

Propõe-se, então, que as não conformidades 

relacionadas com a QSA perfaçam um máximo 

de 15% das não conformidades totais. 

TOTAL DE 

RECLAMAÇÕES 

DOS CLIENTES 

Reduzir em 

5% o n.º total 

de 

reclamações 

dos clientes 

����    
Alterar 

Objectivo 

Este foi mais um objectivo que, em 2008, foi 

atingido com sucesso. Daí ser de propor que, 

em 2009, se registem, no máximo, 50 

reclamações dos clientes, ou seja, que haja uma 

redução de cerca de 16% do numero total de 

reclamações. 

RECLAMAÇÕES 

DOS CLIENTES 

RELACIONADAS 

COM A QSA 

Podem 

perfazer, no 

máximo, 10% 

do n.º total de 

reclamações 

dos clientes 

����    
Manter 

Objectivo 

Este objectivo ficou longe de ser alcançado, o 

que faz com que, em 2009, se mantenha a 

percentagem de 10% das reclamações dos 

clientes relacionadas com a QSA. Isto porque 

está em causa não só a apresentação comercial 

do produto, como também a salvaguarda da 

saúde do consumidor. 

Para além dos objectivos propostos no Quadro 5, poder-se-á ter em conta outros 

indicadores de gestão também relacionados com características comerciais propriamente 

ditas (Quadro 6). 
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Quadro 6 - Proposta de novos indicadores de gestão. 

 

As propostas apresentadas no Quadro 6 visam satisfazer praticamente todos os actores que 

intervêm na Santacarnes (Figura 1). 

 

Indicador de Gestão  

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Questionar os clientes de modo a se obter opiniões que 

possam contribuir para a melhoria da qualidade do serviço 

prestado. 

NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO DOS COLABORES 

São os operadores que lidam diariamente com o ambiente 

fabril, portanto são eles que mais facilmente podem 

sugerir melhorias quer do serviço prestado ao cliente, 

quer das condições de trabalho, quer novas propostas 

que possam tornar a empresa mais competitiva, tendo em 

conta a sua actividade laboral. 

AVALIAÇÃO DAS ENTIDADES OFICIAIS 

É também importante avaliar como a empresa é “vista aos 

olhos” de que fiscaliza, pois deste modo saber-se-á se 

são cumpridos os requisitos legais e, em caso de o 

cumprimento não ser tão eficaz, saber-se qual a formar 

para melhor o fazer. 
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4. CONCLUSÕES 

Os Indicadores de Gestão definidos pela Santacarnes permitiram levar à Revisão pela 

Gestão, o perfil evolutivo do SGSA no ano de 2008, comparativamente a 2007. 

Em termos gerais, os objectivos traçados para 2008 foram cumpridos nos indicadores 

referentes às auditorias a vidros, plásticos e conservação de infra-estruturas, aos 

procedimentos de higiene e ao processo produtivo. Contudo é de assinalar que, nas 

auditorias ao processo produtivo houve áreas nas quais o objectivo não foi cumprido, estas 

foram a linha de abate de bovinos, a linha de pequenos ruminantes e leitões e a sala de 

desmancha. A principal causa de não ter sido alcançado o objectivo traçado prendeu-se 

com o incumprimento das Boas Práticas de Produção e Higiene. 

Quanto ao controlo microbiológico, as metas traçadas foram atingidas no controlo de 

carcaças de bovino, no parâmetro Enterobactereaceae, no controlo de peças de talho de 

suíno e no controlo de operadores.  

No controlo microbiológico de superfícies o objectivo não foi alcançado, e com uma clara 

pioria face ao ano anterior, sobretudo no que se refere ao parâmetro Contagem de 

Microrganismos Totais a 30ºC. Foi na sala de desmancha que a percentagem de 

reprovações foi maior (31,7% de reprovações). Para a melhoria deste indicador deve-se ter 

em consideração as Boas Prática de Higiene, nomeadamente o cumprimento dos protocolos 

de higiene de superfícies de equipamentos e de EPI´s, uma vez que o principal problema se 

prendeu com a Contagem de Microrganismos Aeróbios. 

Quanto aos indicadores relativos a não conformidades e a reclamações dos clientes, houve 

grandes reduções no número detectado, face ao ano anterior. Contudo, nos critérios que 

podem ter impacto na segurança alimentar, os objectivos estabelecidos não foram 

alcançados, pois nas não conformidades o critério que teve maior peso foram as não 

conformidades relacionadas com o controlo microbiológico (22%) e com as reclamações dos 

clientes foram as reclamações relacionadas com o produto (13%). 

Todos os dados recolhidos na análise dos Indicadores de Gestão traçados para 2008 e, 

consequentemente o cumprimento dos objectivos estabelecidos, forneceu as informações 

relevantes para que a Gestão de topo pudesse definir as mais apropriadas acções 

correctivas, assegurando a contínua melhoria do SGSA implementado, bem como o 

estabelecimento dos objectivos a alcançar em 2009. 
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Concluiu-se, portanto, que os Indicadores de Gestão foram uma mais-valia para a 

manutenção do SGSA implementado e sua melhoria contínua. 

É de salientar que, neste trabalho foram propostos novos indicadores de gestão, contudo 

são indicadores ambiciosos que necessitaram que os actuais indicadores sejam 

primeiramente bem consolidados, para posteriormente poderem ser adoptados como 

ferramentas para a gestão de topo. 
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ANEXOS 

Anexo I  KIT DE TESTE 

Fotografia do kit de teste rápido.

  

Solução que contém o reagente 
indicador da presença de matéria 
proteica. 
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ESTE RÁPIDO 

Fotografia do kit de teste rápido. 

 

 

Solução que contém o reagente 
indicador da presença de matéria 

Escala calorimétrica para 
apreciação do resultado do 
esfregaço. 
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Anexo II  MATERIAL PARA 

Fotografia do material a utilizar numa recolha de amostras de carcaças (copo esterilizado, 

pinça, bisturi, saco com fecho zip e esponja

  

Indicadores de Gestão Inerentes à Revisão pela Gestão da Norma ISO 22 000:2005

ATERIAL PARA RECOLHA DE AMOSTRA DE MATÉRIA

Fotografia do material a utilizar numa recolha de amostras de carcaças (copo esterilizado, 

pinça, bisturi, saco com fecho zip e esponja abrasiva). 

 

Catalogação das 
amostras de carcaças. 
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ATÉRIA-PRIMA 

Fotografia do material a utilizar numa recolha de amostras de carcaças (copo esterilizado, 

 

Catalogação das 
amostras de carcaças.  
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Anexo III  MATERIAL PARA 

ACABADO 

Fotografia ao material a utilizar numa recolha de amostras de peças de talho (copo 

esterilizado, pinça e bisturi). 
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ATERIAL PARA RECOLHA DE AMOSTRA DE 

Fotografia ao material a utilizar numa recolha de amostras de peças de talho (copo 

 

Catalogação das 
amostras de peças. 
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MOSTRA DE PRODUTO 

Fotografia ao material a utilizar numa recolha de amostras de peças de talho (copo 

 

Catalogação das 
de peças.  
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Anexo IV MATERIAL PARA 

Fotografia do material a utilizar para uma recolha de amostra de superfícies (zaragatoas e 

delimitadores). 

A catalogação das amostras é feita no tudo de ensaio que contém as zaragatoas.
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ATERIAL PARA RECOLHA DE AMOSTRA DE SUPERFÍCIE

Fotografia do material a utilizar para uma recolha de amostra de superfícies (zaragatoas e 

A catalogação das amostras é feita no tudo de ensaio que contém as zaragatoas.

 

 

Delimitador 
Zaragatoa
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UPERFÍCIE 

Fotografia do material a utilizar para uma recolha de amostra de superfícies (zaragatoas e 

A catalogação das amostras é feita no tudo de ensaio que contém as zaragatoas. 

Zaragatoa 



Indicadores de Gestão Inerentes à Revisão pela Gestão da Norma ISO 22 000:2005 2010 

 

 

Anexo V  EXCERTO DO REGULAMENTO (CE) N.º 2073/2005 

Excerto do Regulamento CE nº. 2073/2005, de 15 de Dezembro relativo a critérios 

microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios. 
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Anexo VI  - AUDITORIA A VIDROS, PLÁSTICOS E CONSERVAÇÃO DE 

INFRA-ESTRUTURAS 

Dados relativos às pontuações obtidas nas auditorias aos vidros e plásticos e a conservação 

de infra-estruturas, nos anos de 2007 e 2008. 

Mês 
Pontuação (%) 

2007 � 2008 �� 

Fevereiro 81,1 89,5 

Abril * ** 

Maio   85,2 

Junho 81,4   

Julho   83,6 

Agosto 81,4   

Setembro   80,9 

Outubro 91,6   

Novembro   81,2 

Dezembro 88,5   

Média 84,8 84,1 
 

Critérios de Avaliação: 

� 100% a 95% - Bom; 94,9% a 75,2% - Satisfatório; 75,1% a 50% - Deficiente; < 50% - Mau 

�� 100% a 95,1% - Bom; 95% a 75% - Satisfatório; 74,9% a 50% - Deficiente; < 50% - Mau 

 

* Não Conformidade: A auditoria não foi realizada em Abril, como previsto, tendo sido aberta 

NC com a data de 03-09-2007. 

**Não Conformidade: A auditoria não foi realizada em Abril, como previsto, tendo sido em 

Maio (NC Mai 17/08). 

 

  

2007 � 2008 ��

1ª Aud 81,1 89,5
2ª Aud 81,4 85,2
3ª Aud 81,4 83,6
4ª Aud 91,6 80,9
5ª Aud 88,5 81,2

Auditoria
Pontuação (%)
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Anexo VII  - AUDITORIA AOS PROCESSOS DE HIGIENE 

Dados referentes às auditorias aos processos de higiene, realizadas nos anos de 2007 e 

2008. 

Mês 
Pontuação (%) 

2007 2008 

Janeiro 81,6 82,0 

Fevereiro 69,2 89,8 

Março 73,2 89,9 

Abril 70,4 90,3 

Maio 72,3 87,6 

Junho 72,0 88,7 

Julho 74,6 86,0 

Agosto * 86,6 

Setembro 75,0 78,3 

Outubro 77,0 76,1 

Novembro 84,7 96,3 

Dezembro 73,1 94,0 

Média 74,8 87,1 
 

* Não Conformidade: A auditoria não foi realizada em Agosto, como previsto, tendo sido 

aberta NC com a data de 03-09-2007. 

Critérios de Avaliação: 
100 a 90 Pontos - Óptimo; 89 a 70 Pontos - Bom; 69 a 50 Pontos - Satisfatório;                 
49 a 25 Pontos - Deficiente; <25 Pontos - Mau 
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Anexo VIII  - AUDITORIA AO PROCESSO PRODUTIVO 

Dados referentes às auditorias ao processo produtivo, realizadas em 2007 e 2008, nas 

áreas produtivas abegoaria, nave de abate (linha de abate de suínos, bovinos e pequenos 

ruminantes / leitões), sala de desmancha e expedição. 

a. ÁREA PRODUTIVA: ABEGOARIA 

Mês 
Pontuação (%) 

2007 � 2008 �� 

Janeiro 79,2 88,5 
Fevereiro 91,7 85 
Março 91,7 85 
Abril 95,8 81 
Maio 91,7 84,6 
Junho 79,2 92,3 
Julho 75,0 96 
Agosto 87,5 84,6 
Setembro 91,7 88,5 
Outubro 79,1 80,8 
Novembro 79,1 76,9 

Dezembro 70,8 76,9 

Média 84,8 85,5 
Critérios de Avaliação: 

�  ≥ 75 %  - Conforme; < 75 % - Não Conforme 
�� ≥ 76,9 %  - Conforme; < 76,9 % - Não Conforme 

b. ÁREA PRODUTIVA: NAVE DE ABATE _ LINHA DE ABATE DE SUÍNOS 

Mês 
Pontuação (%) 

2007 � 2008 �� 

Janeiro 90,6 85,9 
Fevereiro 85,4 85 
Março 88,5 86 
Abril 84,4 94 
Maio 87,5 93 
Junho 85,4 83 
Julho 90,6 78 
Agosto 86,5 81 
Setembro 85,4 87 
Outubro 87,5 91 
Novembro 95,7 90 

Dezembro 89,0 92 

Média 84,8 85,5 
Cretérios de Avaliação: 

�  ≥ 75 %  - Conforme; < 75 % - Não Conforme 
�� ≥ 75 %  - Conforme; < 75 % - Não Conforme 
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c. ÁREA PRODUTIVA: NAVE DE ABATE _ LINHA DE ABATE DE BOVINOS 

Mês 
Pontuação (%) 

2007 � 2008 �� 

Janeiro 89,1 87,8 
Fevereiro 90,2 85 
Março 94,6 80 
Abril 93,5 79 
Maio 89,1 84 
Junho 93,5 81,6 
Julho 90,2 80,6 
Agosto 85,9 74,5 
Setembro 87,0 87,7 
Outubro 87,0 85,7 
Novembro 90,2 88,8 

Dezembro 88,0 87,75 

Média 89,9 82,7 
Critérios de Avaliação: 

�  ≥ 75 %  - Conforme; < 75 % - Não Conforme 
�� ≥ 75,5 %  - Conforme; < 75,5 % - Não Conforme 

d. ÁREA PRODUTIVA: NAVE DE ABATE _ LINHA DE ABATE DE PEQUENOS RUMINANTES 

/ LEITÕES 

Mês 

Pontuação (%) 

2007 � 
2008 

�� L. 
Leitões 

2008 
�� L. P. 

Rum. 

Janeiro 80,9 79 72,7 
Fevereiro 80,9 77,9 76,5 
Março 74,6 75,6 70 
Abril 91,0 78 76,5 
Maio 82,0 90 78 
Junho 75,3 91 75 
Julho 77,5 86 76 
Agosto 80,9 79,5 83,3 
Setembro 77,5 87,2 84,8 
Outubro 77,5 85,9 77,9 
Novembro 70,8 83,3 73,5 

Dezembro 80,0 85,9 77,9 

Média 78,9 83,4 77,2 
Critérios de Avaliação: 

�  ≥ 75,3 %  - Conforme; < 75,3 % - Não Conforme 
�� L. Leitões: ≥ 75,6 %  - Conforme; < 75,6 % - Não Conforme 
�� L. P. Rum.: ≥ 75 %  - Conforme; < 75 % - Não Conforme 
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e. ÁREA PRODUTIVA: SALA DE DESMANCHA 

Mês 
Pontuação (%) 

2007 � 2008 �� 

Janeiro 91,8 87,5 
Fevereiro 89,9 87 
Março 88,8 83 
Abril 83,7 84 
Maio 91,0 85,2 
Junho 91,3 76,9 
Julho 91,9 78,3 
Agosto 89,5 86,2 
Setembro 88.5 93,6 
Outubro 88,2 90,2 
Novembro 89,0 76,6 

Dezembro 88,0 92,3 

Média 89,1 84,1 
Critérios de Avaliação: 

�  ≥ 75 %  - Conforme; < 75 % - Não Conforme 
�� ≥ 75,5 %  - Conforme; < 75,5 % - Não Conforme 

f. ÁREA PRODUTIVA: EXPEDIÇÃO 

Mês 
Pontuação (%) 

2007 � 2008 �� 

Janeiro 86,4 82 
Fevereiro 83,3 81 
Março 87,9 75 
Abril 86,4 74 
Maio* 86,4 84,5 
Junho* 84,1 89,6 
Julho* 80,3 84,4 
Agosto 89,4 84,2 
Setembro 84,5 82,5 
Outubro 80,3 87,7 
Novembro 78,8 80,7 

Dezembro 73,9 89,5 

Média 83,2 82,4 
 

�  ≥ 74,2 %  - Conforme; < 74,2 % - Não Conforme 

�� ≥ 75,4 %  - Conforme; < 75,4 % - Não Conforme.    
       *Meses em que o Critério de Avaliação foi: ≥ 75,9 %  - Conforme; < 75,9 % - Não Conforme 
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Anexo IX  - CONTROLO MICROBIOLÓGICO DE CARCAÇAS 

Dados referentes ao controlo microbiológico efectuado às amostras de carcaças, nos anos 

de 2007 e 2008. 

a. PARÂMETRO EM ANÁLISE: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS AERÓBIOS 

Ano de 2007 

 

Ano de 2008 

 

Especíe Apreciação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Total (%)

Satisfatório 2 1 2 1 3 1 2 1 3 2 18 66,7%
Aceitável 1 1 1 2 1 2 8 29,6%

Não Satisfatório 1 1 3,7%
Total Analisado 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 27 100%
Total Aprovado 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 26 96,3%
Total Reprovado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3,7%

Satisfatório 1 2 2 1 2 2 1 1 12 48,0%
Aceitável 2 1 1 2 1 2 2 1 1 13 52,0%

Não Satisfatório 0
Total Analisado 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 25 100%
Total Aprovado 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 25 100,0%
Total Reprovado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Satisfatório

Aceitável

Não Satisfatório

Total Analisado

Total Aprovado

Total Reprovado

Satisfatório 1 1 3,2%
Aceitável 1 2 4 2 2 2 3 2 1 3 1 5 28 90,3%

Não Satisfatório 1 1 2 6,5%
Total Analisado 1 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 5 31 100%
Total Aprovado 1 2 4 2 2 2 3 2 1 3 2 5 29 93,5%
Total Reprovado 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6,5%

83
80
3

Suíno

Bovino

Leitão

Peq. 
Ruminante

Total Analisado
Total Aprovado

Total Reprovado

Em 2007, CTV
referente a leitões 
foi contabilizado 
conjuntamente 
com os suínos.

Especíe Apreciação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Total (%)

Satisfatório 1 2 1 2 1 2 9 36,0%
Aceitável 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 14 56,0%

Não Satisfatório 1 1 2 8,0%
Total Analisado 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 25 100%
Total Aprovado 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 1 2 23 92,0%
Total Reprovado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 8,0%

Satisfatório 1 2 1 2 1 1 1 1 1 11 42,3%
Aceitável 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 15 57,7%

Não Satisfatório 0
Total Analisado 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 26 100%
Total Aprovado 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 26 100,0%
Total Reprovado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Satisfatório 2 2 1 4 1 1 1 1 2 1 16 84,2%
Aceitável 1 1 5,3%

Não Satisfatório 1 1 2 10,5%
Total Analisado 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 19 100%
Total Aprovado 2 2 1 4 1 0 1 1 1 1 2 1 17 89,5%
Total Reprovado 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10,5%

Satisfatório 1 1 1 3 10,0%
Aceitável 2 2 2 4 5 1 1 2 3 1 1 24 80,0%

Não Satisfatório 1 1 1 3 10,0%
Total Analisado 2 3 3 5 5 2 0 1 3 3 1 2 30 100%
Total Aprovado 2 2 3 5 5 1 0 1 2 3 1 2 27 90,0%
Total Reprovado 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 10,0%

100
93
7

Total Analisado

Total Aprovado

Total Reprovado

Suíno

Bovino

Leitão

Peq. 
Ruminante
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b. PARÂMETRO EM ANÁLISE: ENTEROBACTEREACEA 

Ano de 2007 

 

Ano de 2008 

 

 

Especíe Apreciação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Total (%)

Satisfatório 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 18 66,7%
Aceitável 2 1 1 1 1 1 2 9 33,3%

Não Satisfatório 0
Total Analisado 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 27 100%
Total Aprovado 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 27 100,0%
Total Reprovado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Satisfatório 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 16 64,0%
Aceitável 1 1 1 2 1 2 1 9 36,0%

Não Satisfatório 0
Total Analisado 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 25 100%
Total Aprovado 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 25 100,0%
Total Reprovado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Satisfatório

Aceitável

Não Satisfatório

Total Analisado

Total Aprovado

Total Reprovado

Satisfatório 1 1 2 1 1 6 19,4%
Aceitável 2 2 1 2 3 1 1 1 4 17 54,8%

Não Satisfatório 1 1 1 2 2 1 8 25,8%
Total Analisado 1 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 5 31 100%
Total Aprovado 1 3 4 1 1 2 3 1 0 1 1 5 23 74,2%
Total Reprovado 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 0 8 25,8%

83
75
8

Suíno

Bovino

Leitão

Peq. 
Ruminante

Total Analisado
Total Aprovado

Total Reprovado

Em 2007, 
Enterobactérias
referentes a 
leitões foram 
contabilizado 
conjuntamente 
com os suínos.

Especíe Apreciação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Total (%)

Satisfatório 2 2 2 2 1 2 2 1 14 56,0%
Aceitável 1 1 2 2 1 7 28,0%

Não Satisfatório 1 1 2 4 16,0%
Total Analisado 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 25 100%
Total Aprovado 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 0 2 21 84,0%
Total Reprovado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 4 16,0%

Satisfatório 1 1 2 2 1 1 2 1 11 42,3%
Aceitável 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 13 50,0%

Não Satisfatório 1 1 2 7,7%
Total Analisado 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 26 100%
Total Aprovado 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 24 92,3%
Total Reprovado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 7,7%

Satisfatório 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 17 89,5%
Aceitável 1 1 5,3%

Não Satisfatório 1 1 5,3%
Total Analisado 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 19 100%
Total Aprovado 2 2 2 4 1 0 1 1 1 1 2 1 18 94,7%
Total Reprovado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5,3%

Satisfatório 1 2 2 2 1 1 9 30,0%
Aceitável 2 3 1 3 2 1 1 3 1 1 18 60,0%

Não Satisfatório 1 1 1 3 10,0%
Total Analisado 2 3 3 5 5 2 0 1 3 3 1 2 30 100%
Total Aprovado 2 3 2 5 4 1 0 1 3 3 1 2 27 90,0%
Total Reprovado 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 10,0%

100
90
10

Suíno

Bovino

Leitão

Peq. 
Ruminante

Total Analisado
Total Aprovado

Total Reprovado
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c. AVALIAÇÃO GLOBAL DOS PARÂMETROS DAS 3 ESPÉCIES EM ANÁLISE 

 

  

100 83

93 93,0% 80 96,4%

7 7,0% 3 3,6%
2 2,0% 1 1,2%

0 0,0% 0 0,0%

2 2,0%

3 3,0% 2 2,4%Peq. Ruminante

CTV 2008 2007
Total Analisado
Total Aprovado

Total Reprovado
Suino
Bovino
Leitão

100 83

90 90,0% 75 90,4%

10 10,0% 8 9,6%
4 4,0% 0 0,0%

2 2,0% 0 0,0%

1 1,0%

3 3,0% 8 9,6%

Enterobactérias 2008

Bovino
Leitão

Peq. Ruminante

2007
Total Analisado
Total Aprovado

Total Reprovado
Suino
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Anexo X  - CONTROLO MICROBIOLÓGICO DE PEÇAS 

Dados referentes ao controlo microbiológico de peças de talho de suíno e bovino das 

amostras recolhidas em 2007 e 2008. 

 

* A análise microbiológica de Peças, referente a 2007, não consta deste documento uma 

vez que a sua análise não constava dos Indicadores de Gestão, do referido ano. 

Por Parâmetro entende-se todos os microrganismos que são analisados numa amostra, 

nomeadamente MO a 30º C, Enterobactérias, Salmonella, E. coli, St. Coag. + e L. 

monocytogenes. 

A partir deste período, a desossa e desmancha de carcaças de bovino passou a 

efectuar-se na MonteBravo, em Torres Novas. 

  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Aprovado 37 39 34 53 42 27 35 29 23 46 30 30 425 94,0%
Reprovado 5 3 4 1 6 3 1 1 1 2 27 6,0%

MO a 30ºC 2 2 4 0,9%
Enterobactérias 3 2 1 2 1 1 1 1 1 13 2,9%
Salmonella 1 2 3 0,7%
E. coli 1 2 1 1 5 1,1%
St. coag. + 1 1 0,2%
L. monocytogenes 1 1 0,2%

Total Analisado
Total Aprovado 425 94,0%
Total Reprovado 27 6,0%

Aprovado 12 6 23 26 16 9 6 98 90,7%
Reprovado 0 0 1 4 2 3 0 10 9,3%

MO a 30ºC 1 1 2 1,9%
Enterobactérias 1 2 1 1 5 4,6%
Salmonella
E. coli 1 2 3 2,8%
St. coag. +
L. monocytogenes

Total Analisado
Total Aprovado 98 90,7%
Total Reprovado 10 9,3%

Total de 
Amostras

75

18

Total de 
Parâmetros

S
u

ín
o

122 132 90 108 452
110 122 87

Espécie Apreciação
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

B
o

vi
n

o

42 60 6

1 9 0

106
12 10 3 2

108
41 51 6
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Anexo XI  - CONTROLO MICROBIOLÓGICO DE SUPERFÍCIES 

a. AVALIAÇÃO MENSAL POR ÁREA PRODUTIVA 

Dados referentes ao controlo microbiológico de superfícies nas amostras recolhidas nos 

anos de 2007 e 2008. 

Ano de 2007 

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Aprovado 6 5 5 2 5 5 8 8 44 97,8%
Reprovado 1 1 2,2%

CTV

Enterobactérias

CTV + Enterob. 1 1 2,2%
L. monocytogenes

Total Analisado 45 100%
Total Aprovado 44 97,8%
Total Reprovado 1 2,2%

Aprovado 8 11 8 14 9 9 6 3 12 19 20 14 133 78,7%
Reprovado 2 5 2 3 2 1 4 6 5 6 36 21,3%

CTV 2 5 1 1 2 1 2 3 5 6 28 16,6%
Enterobactérias 1 1 0,8%
CTV + Enterob. 1 2 2 2 7 19,4%
L. monocytogenes

Total Analisado 169 100%
Total Aprovado 133 78,7%
Total Reprovado 36 21,3%

Aprovado 6 5 1 6 7 4 1 6 1 37 88,1%
Reprovado 1 1 1 2 5 11,9%

CTV 1 1 1 2 5 11,9%
Enterobactérias

CTV + Enterob.
L. monocytogenes

Total Analisado 42 100%
Total Aprovado 37 88,1%
Total Reprovado 5 11,9%

N
. 

A
b

at
e

Àrea 
Produção

Apreciação

12

12 10

8

Total 
Analisado

34 37

27 32

16

6

11

1º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

S
. 

D
es

m
an

ch
a

6

16

7 14 13 8

7

70
53
17

1

Total 
Analisado (%)

28
21

2

11

7 5

S
. 

H
ig

ie
n

iz
aç

ão

1

6 12

2º Trimestre

2

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Aprovado 4 1 5 1 3 4 1 5 3 4 31 86,1%
Reprovado 1 1 2 1 5 13,9%

CTV 1 1 1 3 8,3%
Enterobactérias 0,0%
CTV + Enterob. 1 1 2 5,6%
L. monocytogenes

Total Analisado 36 100%
Total Aprovado 31 86,1%
Total Reprovado 5 13,9%

Aprovado 1 3 1 1 1 6 2 15 93,8%
Reprovado 1 1 6,2%

CTV 1 1 6,2%
Enterobactérias

CTV + Enterob.

L. monocytogenes

Total Analisado 16 100%
Total Aprovado 15 93,8%
Total Reprovado 1 6,2%

308 100%
260 84,4%
48 15,6%
37 12,0%
1 0,3%

10 3,3%

Total 
Analisado (%)

CTV

Total Aprovado
Total Reprovado

Àrea 
Produção

Apreciação
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

E
xp

ed
iç

ão

6 12

5 9
1

10

Enterobacterias
Ambos

Total Analisado

3
10

8
7
1

Total 
Analisado

2 1 9
4 2 1 8

1A
rm

az
ém

 d
e 

C
o

n
su

m
ív

ei
s

4
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* Percentagem de Reprovados na totalidade da reprovação para cada espécie 
desmanchada/desossada. 

** Percentagem de Reprovados na totalidade da reprovação. 
 

Ano de 2008 

 

 

  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Aprovado 4 4 4 7 3 1 6 6 2 6 43 95,6%
Reprovado 1 1 2 4,4%

CTV

Enterobactérias

CTV + Enterob. 1 1 2 4,4%
L. monocytogenes

Total Analisado 45 100%
Total Aprovado 43 95,6%
Total Reprovado 2 4,4%

Aprovado 10 7 11 5 13 7 4 6 8 14 4 10 99 68,3%
Reprovado 3 2 7 6 8 1 1 1 7 6 3 1 46 31,7%

CTV 2 1 6 6 6 1 1 3 4 3 1 34 23,4%
Enterobactérias 1 1 2 1,4%
CTV + Enterob. 1 1 1 2 4 1 10 6,9%
L. monocytogenes

Total Analisado 145 100%
Total Aprovado 99 68,3%
Total Reprovado 46 31,7%

Aprovado 3 2 4 2 2 5 1 2 7 3 31 73,8%
Reprovado 1 1 1 2 1 4 1 11 26,2%

CTV 1 1 1 1 1 1 6 14,3%
Enterobactérias 3 3 7,1%
CTV + Enterob. 1 1 2 4,8%
L. monocytogenes

Total Analisado 42 100,0%
Total Aprovado 31 73,8%
Total Reprovado 11 26,2%

9

6

3 3 4

S
. 

H
ig

ie
n

iz
aç

ão

12

9 4

1

12

8

1 1

Àrea 
Produção

Apreciação
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

N
. 

A
b

at
e

28
27
1828 25

10 13

101512

S
. 

D
es

m
an

ch
a

40 40

7

Total 
Analisado

8 15 13 9

8 14 13

38

Total 
Analisado (%)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Aprovado 4 2 3 2 6 6 5 1 29 93,5%
Reprovado 1 1 2 6,5%

CTV 1 1 2 6,5%
Enterobactérias

CTV + Enterob.

L. monocytogenes

Total Analisado 31 100,0%
Total Aprovado 29 93,5%
Total Reprovado 2 6,5%

Aprovado 5 2 4 2 5 4 3 3 6 2 36 100,0%
Reprovado

CTV

Enterobactérias

CTV + Enterob.
L. monocytogenes

Total Analisado 36 100%
Total Aprovado 36 100,0%
Total Reprovado

299 100%
238 79,6%
61 20,4%
42 14,0%
5 1,7%

14 4,7%

12

4 7

1 1

8

Àrea 
Produção

Apreciação
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Total 

Analisado

12 6

Total Analisado
Total Aprovado

Total Reprovado

E
xp

ed
iç

ão

65

Total 
Analisado (%)

CTV
Enterobacterias
Ambos

A
rm

az
ém

 d
e 

C
o

n
su

m
ív

ei
s

7 6 12 11

7 6 12 11
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Anexo XII  - CONTROLO MICROBIOLÓGICO DE OPERADORES 

Dados referentes ao controlo microbiológico a operadores das amostras recolhidas nos anos 

de 2007 e 2008. 

Ano de 2007 

 

Ano de 2008 

 

  

3º Trim.
Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Agost. Out. Nov Dez.

Total 1
Aprovado 2 2 2 1 1 1 9 100%
Reprovado
Bact. Coliformes
Staphylococcus coag. +
Total 2
Aprovado 2 2 3 2 2 5 2 2 20 100%
Reprovado
Bact. Coliformes
Staphylococcus coag. +
Total
Aprovado 1 1 1 1 2 2 8 100%
Reprovado
Bact. Coliformes
Staphylococcus coag. +

3

1º Trim.Área 
Produção

5 9

2

20

2

2º Trim. 4º Trim. Total 
Analisado

9

910

2 2

S
. 

D
es

m
an

ch
a

8

37

4

15

E
xp

ed
iç

ão

Total analisado

Apreciação

N
. A

ba
te

4

4

1º Trim. 3º Trim.
Fev. Abr. Mai. Jun. Agost. Out. Dez.

Total 2 3
Aprovado 2 3 5 100%
Reprovado
Bact. Coliformes

Staphylococcus coag. +

Total 2 2 5
Aprovado 2 3 1 2 2 5 15 100%
Reprovado
Bact. Coliformes
Staphylococcus coag. +
Total 1
Aprovado 1 1 3 5 100%
Reprovado
Bact. Coliformes
Staphylococcus coag. +

5

Total 
Analisado

4º Trim.

10 10Total analisado

2º Trim.

N
. A

ba
te

S
. 

D
es

m
an

ch
a

E
xp

ed
iç

ão

4

Apreciação
Área 

Produção
5

6 15

5

25
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Anexo XIII  - NÃO CONFORMIDADES 

Dados referentes à contabilização de Não Conformidades, por motivo, detectadas em 2007 

e 2008. 

 

2008 2007
180 268
6 7
1
16 23
1
6 5
1

12
8 15

1
4

1 1
4 4
8
23 9
1
2 1
5 3
3 17
3 10
2 8
4 9

1
1 2
3 2
1 6

2
1 1
2 1
10 8
8 13
1 13
28 24
1 2
22 41
1 5
2 5
1
1
1 13
1

Cont. microb.: Água
Inncump. Planos de Higiene

Cont. microb.: Carcaças
Cont. microb.: Peças

Não Conformidades Totais
Prods. fora das especif.

Cont. microb.: Tripa de Porco
Cont. microb.: Ambiente

C. estranhos s/ impacto na SA
Carc. fora das especif.
Acond. do produto
Falta de etiqueta/rastreab.
P. entregue c/ temp. fora dos limites

Ruptura de stock

Cont. microb.: Superfícies

Def. condições de Higiene dos equip.
Def. condições de Higiene do mat.

Falta de rigor nos registos (Portaria)

Registos de higienização
Presença de pragas

Def. condições de Higiene

EPÍ s obrigatórios
Maus hábitos de trab./cond. incorrecta

Def. acondicionamento (SP)
Encaminhamento errado (SP)
Outros (SP)
Material desarrumado
Est. desligados/ baixa temp.

Higiene da pelagem dos animais

Ut. carros/contentores errados (SP)
Ausencia de identificação (SP)

Equip. c/ temp. incorrecta
C. das instalações e equip.
Incump. Planos de Manut. Correctiva
Incump. Planos de Manut. Preventiva

Inc. req. pré-estabelecidos (Aud. Verificação)
Auditorias

Incump. regras  Bem-Estar Animal

Incump. procedimentos (Portaria)
C. de Clientes residentes
Outros
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NOTA: Na Portaria é feito o controlo, através do sistema informático, da temperatura das câmaras e das áreas de 

processamento, em tempo real. Quando alguma das câmaras está em alarme, isto é, fora dos limites 

operacionais definidos, o segurança deve de imediato comunicar ao r

Manutenção, que agirá em conformidade. Caso o problema se mantenha, é então elabora a ficha de ocorrência 

de não conformidade e chamada a intervir a empresa prestadora do serviço de manutenção do frio.

Redução (R) do Total de NC de 2007 para 2008: 

 R= 32,8 % 
 

Total de NC-SA no total de NC:

     
Ano: 2007 

 

 

14% NC

Ano: 2008 
 

29% NC

     
Redução de NC-SA de 2007 para 2008:

 R= -15% NC-SA 
  

Abegoaria/Descarga de animais
Portaria
Clientes residentes

Classe de Motivo

Gerais/Serviço e Equipamentos
Controlo Microbiológico
Higiene das instalações e 
equipamentos

Produto

Gestão de subprodutos
BPP/H e Aud. de verificação

NC SA - Portaria

NC SA - Higiene das Instalações e Equipamentos
NC SA - BPP/H

NC SA - Referentes ao Produto
NC SA - Referentes ao Controlo Microbiológico

Não Conformidades Relacionadas c/ a SA

Outras Não Conformidades
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feito o controlo, através do sistema informático, da temperatura das câmaras e das áreas de 

processamento, em tempo real. Quando alguma das câmaras está em alarme, isto é, fora dos limites 

operacionais definidos, o segurança deve de imediato comunicar ao responsável do Departamento de 

Manutenção, que agirá em conformidade. Caso o problema se mantenha, é então elabora a ficha de ocorrência 

de não conformidade e chamada a intervir a empresa prestadora do serviço de manutenção do frio.

NC de 2007 para 2008:  

SA no total de NC: 

NC-SA 

NC-SA 

SA de 2007 para 2008: 

 

2008 2007
23 30
17 38
43 17

13 47

7 12
70 101
3 10
2
1 13

2008 2007
53 38
3 9

40 14
1 2
8 13
1

127 230

NC SA - Higiene das Instalações e Equipamentos

NC SA - Referentes ao Produto
NC SA - Referentes ao Controlo Microbiológico

Não Conformidades Relacionadas c/ a SA

Indicadores de Gestão Inerentes à Revisão pela Gestão da Norma ISO 22 000:2005 2010 

feito o controlo, através do sistema informático, da temperatura das câmaras e das áreas de 

processamento, em tempo real. Quando alguma das câmaras está em alarme, isto é, fora dos limites 

esponsável do Departamento de 

Manutenção, que agirá em conformidade. Caso o problema se mantenha, é então elabora a ficha de ocorrência 

de não conformidade e chamada a intervir a empresa prestadora do serviço de manutenção do frio. 
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Anexo XIV  - RECLAMAÇÕES DE CLIENTES 

Dados referentes à contabilização das reclamações de clientes registadas nos anos de 2007 

e 2008. 

 

 

 

 

 

2008 2007
62 97
29 43
1 3

1
3

1 5
6 8

2
3 2
2 6

1
2
6 7
0 1
8 7
2 1
2

C. estranhos c/ impl. na SA

Troca de produto
Irreg. na distribuição

Reclamções totais
Prods.fora das especif.
Alt. qualidade visual
Alt. organoléptica
Patologias

Cont. microbiológica

Outros (serv. prestado)

Distribuição
Validade do produto

Sangria deficiente
Perda de vácuo

Cont. microb.: Patogénicos
Cont. microb.: Microrg. de Alteração 
Identificação

2008 2007
37 72
7 9
6 8

10 8
2

Produto
Qualidade do Serviço Prestado
Controlo Microbiológico
Rastreabilidade
Requisitos legais/PCC

Classe de Motivo

2008 2007
14 29
8 21
6 8

48 68

RC SA - Referentes ao Produto
Reclamações de Clientes Relacionadas c/ a SA

Outras Reclamações de Cliente
RC SA - Referentes ao Controlo microbiológico


