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Resumo 

 

Para dar cumprimento à legislação em vigor que regulamenta a produção de conservas de peixe e 

obter certificação nesta área de negócio, efetuou-se o estudo e a implementação do Sistema de 

Gestão de Segurança Alimentar (SGSA), através da aplicação dos requisitos explicitados na norma 

NP EN 22000:2005. 

 

Assim, após a caraterização dos cozinhados, truta de conserva em molho de escabeche e filetes de 

truta salmonada fumados em conserva de azeite, procedeu-se a uma análise rigorosa e 

sistematizada com recurso à Árvore de Decisão para aplicação do sistema HACCP, quer das 

matérias-primas quer do processo de fabrico. Para a conserva de truta em molho de escabeche 

foram identificados dois pontos críticos de controlo (PCC’s) e quatro pré-requisitos operacionais 

(PPRO’s) e para a confeção dos filetes de truta fumada em conserva de azeite identificaram-se dois 

PCC’s e três PPRO’s. 

 

Foram elaborados mapas que acompanham o processo da confeção dos cozinhados, facilitando a 

sua rastreabilidade. 

 

Para garantir a efetividade do SGSA, implementou-se um programa de pré-requisitos com medidas 

de controlo da qualidade da água, das matérias-primas e da higiene e sanificação do pessoal, das 

instalações, dos equipamentos e utensílios, a fim de manter um ambiente higiénico e apropriado à 

confeção dos cozinhados. 

 

 

Palavras-chave: Segurança alimentar, NP EN 22000:2005, HACCP, truta de escabeche e truta 

fumada. 
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Abstract 

 

With the purpose to fulfill the actual legislation which regulates the production of canned fish and to 

obtain the certification in this area of business, the study and implementation of the System of 

Management and Food Security (SGSA) was carried out, through the application of the requirements 

mentioned in the NP EN ISO 22000:2005. 

 

After the cooked foods were characterized, a rigorous and systemized analysis was undertaken using 

the Decision Tree for the application of the HACCP system, as much for the raw material as for the 

stages of the food confection process. For the canned trout on marinate sauce, two critical control 

points (PCC’s) and four operational prerequisites (PPRO’s) were identified. As for the confection of the 

smoked salmon trout fillets, canned on olive oil, two PCC’s and three PPRO’S were identified.  

Maps, which accompany the cooked food confection process, were elaborated, facilitating its 

traceability. 

 

To ensure the effectiveness of the SGSA, a prerequisites program was implemented with control 

measures for the water quality, the raw materials, hygiene and staff sanitizing, facilities, equipment 

and accessories, with the purpose of keeping an hygienic and appropriate environment for the food 

confection. 

 

 

Key-words : Food Safety, NP EN 22000:2005, HACCP, marinate trout, smoked trout 
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Extended abstract 

 

The global market makes it difficult to guarantee the control of food goods, whether to its origin and 

production mode as to its transformation and distribution, which forces the public authorities to ensure 

their quality and safety, through a series of laws, rules and norms, where the norms (CE) 178/2002 

and (CE) 852/2004 and the norms of the family ISO 22000, particularly the NP EN ISO 22000:2005 

norm, stand out. That supports the necessity of existence of a food security system resulting from the 

globalization and internationalization of the agri-food industries. 

The growing number of laws, rules and norms, associated to the food safety, aims to protect the 

consumer’s health, even more aware of the dangers associated to the ingested foods, and therefore, 

more concerned with feeding. 

To earn the trust of the consumers, the food industry guarantees the safety and quality of the food 

goods through systems of food safety. The NP EN ISO 22000:2005 is a standard for all organizations 

which establishes requirements of a system of food safety management to be met by an organization 

that intends to demonstrate its ability to produce safe food. 

To comply with the current legislation, which regulates the production of canned fish, and to obtain 

certification in the food industry area, the study and implementation of the Management System of 

Food Security took place through the application of the requirements specified on the NP EN ISO 

22000:2005 norm, in the confection of the canned trout on marinate sauce and in the smoked salmon 

trout fillet in canned olive.  

After a wide introduction regarding the legal and normative framing of the theme, with the purpose of 

guaranteeing the effectivity of the Management System of Food Security, a program of pre-

requirements was implemented regarding water quality control measures, raw materials and the 

hygiene and sanitization of the staff, the facilities, the equipments and utensils, with the purpose of 

keeping an hygienic and appropriate environment for the confection of safe cooked foods, ready to 

eat. After the characterization of the cooked foods, a rigorous and systematic analysis took place with 

resort to the Tree of Decision for the HACCP system application, as much for the raw-materials as for 

the production process. 

For the canned trout on marinate sauce, two critical control points (PCC’s) and four operational pre-

requirements (PPRO’s) were identified. and for the smoked salmon trout fillet in canned olive oil 

confection, two PCC’s and three PPRO’s were identified. Register maps of the cooked foods 

confection steps were elaborated, which track all the production process, facilitating its traceability. 

Certification according to NP EN ISO 22000:2005, besides of a differential factor before other similar 

contender enterprises of the field of food industry, guarantees the acquisition of safe products by the 

consumer who, increasingly , due to the modern life conditions, seeks for convenient food, ready-to-

eat meals or of easy and fast preparation, with good flavor and harmless. In this context, the 

conditions to control and prevent the occurence of  dangers in the confection of the canned trout on 

marinate sauce and of the smoked salmon trout fillet in canned olive oil, are assured by the entire and 

rigorous compliance of the implemented management system  of food security. 
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Limite Operacional — Limite que uma vez atingido dará origem ao desencadeamento de uma ação 

corretiva com o objetivo de evitar que o limite critico seja atingido. 

Limpeza – Remoção de resíduos de alimentos e matérias estranhas incluindo sujidades, gorduras e 

outras, que pode ser efetuada a seco ou com água e detergente. 

Livro Branco — Documento que descreve as ações necessárias para garantir os maiores padrões 

de segurança dos alimentos na União Europeia 

Manual de Segurança da Qualidade — Documento que especifica o Sistema de Gestão da 

Segurança Alimentar. 

Manutenção Corretiva – Intervenções realizadas com vista à separação de avaria num 

equipamento, podendo ser efetuadas por pessoal da equipa de manutenção interna ou por uma 

unidade externa (subcontratação). 

Manutenção Preventiva – Intervenções planeadas em função do conhecimento do histórico dos 

problemas dos equipamentos dos respetivos fabricantes. Neste tipo de manutenção estão incluídas 

as intervenções planeadas a realizar por pessoal da manutenção, que pode ser interno ou externo 

(subcontratação). 
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Medida de Controlo – Ação ou atividade que pode ser utilizada para prevenir ou eliminar um perigo 

para a Segurança Alimentar ou reduzi-lo para um nível aceitável. 

Melhoria da Qualidade – Parte da Gestão da Qualidade orientada no sentido de gerar confiança 

quanto à satisfação dos requisitos da qualidade. 

 Monitorizar — Conduzir uma sequência planeada de observações ou medições para avaliar se as 

medidas de controlo estão a funcionar como previsto. Os registos desta monitorização fornecem as 

evidências para que novas verificações demonstrem que determinado Ponto Crítico está sob controlo. 

Não Conformidade — Incumprimento de uma especificação, requisito da norma de referência, 

práticas diferentes dos procedimentos definido ou aspetos de riscos para o processo produtivo. 

Organização — Conjunto de pessoas e de instalações inseridas numa cadeia de responsabilidades, 

autoridades e relações. 

Palamenta — Conjunto de utensílios utilizados nas operações de transformação e confeção dos 

alimentos. 

Perigo — Agente biológico, químico ou físico presente no género alimentício, com potencial de 

causar um efeito adverso para a saúde. 

Perigo Biológico — Qualquer crescimento inaceitável ou sobrevivência de microrganismos em 

alimentos que possam afetar a sua inocuidade ou qualidade, ou a produção ou persistência de 

substâncias como toxinas, enzimas ou produtos resultantes do seu metabolismo em alimentos. 

Perigo Físico — Presença de um contaminante físico (pedras, areias, arames, vidros, adornos, 

pelos, cabelos) no produto que pode constituir um risco para a saúde do consumidor. 

Perigo Químico — Presença de um contaminante químico (pesticidas medicamentos veterinários, 

aditivos alimentares) no produto que pode constituir um risco para a saúde do consumidor. 

Perigo Significativo — Perigo potencial que requer um controlo segundo a análise de perigos. 

Plano HACCP — Documento preparado de acordo com os princípios do HACCP para assegurar o 

controlo dos perigos significativos dentro do campo de aplicações do Sistema HACCP. 

Política de Segurança Alimentar — Conjunto de intenções e de orientações de uma organização, 

relacionadas com a segurança alimentar, como formalmente expressas pela Gestão de Topo ou 

Gerência. 

PC- Ponto de Controlo — Qualquer ponto, etapa ou procedimento no qual fatores físicos, químicos 

ou biológicos podem ser controlados. O perigo pode ser controlado por medidas gerais do tipo: 

procedimento de compras; planos de higienização de equipamento e instalações, controlo de pragas; 

plano de manutenção de equipamento, etc. 
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PCC- Ponto Crítico de Controlo — Etapa na qual pode ser aplicada uma medida de controlo e é 

essencial para prevenir ou eliminar um perigo para a Segurança Alimentar ou reduzi-lo para um nível 

aceitável. 

Pragas — Qualquer animal capaz de contaminar direta ou indiretamente os produtos alimentares, 

tais como: insetos, baratas, roedores, etc. 

PPR- Programa Pré Requisito — Atividades e condições básicas que são necessárias para manter 

um ambiente higiénico ao longo da cadeia alimentar apropriado à produção, ao manuseamento e ao 

fornecimento de produtos acabados seguros e géneros alimentícios seguros para o consumo 

humano. 

PPR Operacional - Programa Pré Requisito Operacional — Identificado pela análise de perigos 

como essencial para controlar a probabilidade de introdução de perigos para a Segurança Alimentar 

e/ou de contaminação ou proliferação dos perigos para a Segurança Alimentar no(s) produto(s) ou no 

ambiente de produção. 

Produto Acabado — Produto que não será sujeito a processamento ou transformação posterior por 

parte da organização. 

PNC – Produto Não Conforme — Produto contendo uma ou mais não conformidades. Excluem-se 

as situações de resolução imediata, nomeadamente através da regulação dos equipamentos. 

Probabilidade — Grau de certeza da ocorrência de um perigo.   

Procedimento — Modo especificado de realizar uma atividade ou processo. 

Rastreabilidade — Capacidade de seguir a história, aplicação ou localização do que estiver a ser 

considerado. 

Reclamação — Manifestação, verbal ou escrita, por parte do Cliente, que traduz uma insatisfação 

relativa aos produtos ou serviços prestados. 

Requisito — Necessidade ou expectativa expressa, geralmente implícita ou obrigatória. 

Risco — Combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e a gravidade do mesmo. 

Segurança Alimentar — Conceito de que um género alimentício não causará dano ao consumidor 

quando preparado e/ou ingerido de acorda com a utilização prevista. 

Severidade — Gravidade ao impacto de um perigo na saúde do consumidor. 

Sistema de Gestão de Segurança Alimentar — Sistema para dirigir e controlar uma organização no 

que respeita à Segurança Alimentar. 

Sistema HACCP — Sistema que controla, através dos pontos críticos de controlo, os perigos que são 

relevantes para a Segurança Alimentar. 
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Tolerância — Valores que se encontram entre os níveis a atingir (ótimos) e os níveis críticos 

(mínimos). 

UTZ — Programa de certificação mundial, que define as regras para a produção e abastecimento 

responsável de café, chá e cacau. 

Validação — Obtenção da evidência de que as medidas de controlo geridas pelo Plano HACCP e 

pelos PPR operacionais são eficazes. 

Verificação — Confirmação através de evidência objetiva, de que os requisitos especificados foram 

satisfeitos. 

Vigilância — Plano sequencial de medidas ou observações para verificar se um PCC está sob 

controlo. Os registos da vigilância são mantidos para posterior verificação. 

Zona de Preparação — Área da cozinha circunscrita e bem definida, devidamente equipada para a 

preparação dos alimentos, antes de serem confecionados.  
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Enquadramento legal e normativo  

Norma ISO 22000:2005. Especifica os requisitos para qualquer organização que opere na cadeia 

alimentar (Pág.1, 17, 18,19,20,21,25,35,37,52 e 74).  

Regulamento (CE) nº 178/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002. 

Determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros 

alimentícios (Pág. 1,4,6,28 e 68). 

Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004. 

Relativo à higiene dos géneros alimentícios (Pág.1,4,11,12 e 28). 

Norma ISO 9001:2008. Inclui os requisitos de qualidade que têm de ser estabelecidos, realizados e 

controlados numa Organização e que podem ser usados como documentos contratuais 

(Pág.3,19,21,37 e 70). 

Regulamento (CE) nº 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004. 

Estabelece as regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal 

(Pág.11,12, 28 e 34). 

Decreto-Lei nº 113/2006 de 12 de junho. Visa assegurar a execução e garantir o cumprimento das 

obrigações decorrentes dos regulamentos (CE) nºs 852/2004 e 853/2004, ambos do Parlamento Europeu 

e do Concelho, de 29 de abril, relativos à higiene dos géneros alimentícios e às regras específicas de 

higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal, respetivamente. Revoga o Decreto-Lei nº 

67/98 de 18 de março (Pág.5 e 12).  

Portaria 282/2012, de 17 de setembro. Fixa a estrutura nuclear da Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV) (Pág.6). 

Portaria 1071/98 de 31 de dezembro. Aprova as tabelas das doenças de declaração obrigatória 

ordenada de acordo com o código da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID) 

(Pág.9). 

Regulamento (CE) nº 854/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004. 

Estabelece as regras específicas de organização dos controlos oficiais de produtos de origem animal 

destinados ao consumo humano (Pág.11). 

Regulamento (CE) 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril. Relativo aos 

controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos 

alimentos para animais e aos géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e bem-estar dos 

animais (Pág.11). 

Decreto-Lei nº 51/99, de 20 de fevereiro, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. Cria a medida 

Emprego-Formação (Pág.27). 
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Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro. Relativo à 

prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios que altera os 

regulamentos (CE) nº 1924/2006 e (CE) nº 1925/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho e 

revoga as Diretivas 87/850/CEE na Comissão, 90/496/CEE do Conselho,1999/10/CEE da Comissão, 

2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 2002/67/CE e 2008/5/CE da Comissão e o 

Regulamento (CE) nº 608/2004 da Comissão (Pág.27 e 74). 

Regulamento (CE) 1441/2007, da Comissão, de 5 de setembro de 2007. Altera o Regulamento (CE) 

nº 2073/2005 relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios (Pág.28 e 38). 

Regulamento (CE) nº 2073/2005 da Comissão, de 15 de novembro de 2005. Relativo a critérios 

microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios (Pág.28,38 e 90). 

Lei nº 102/2009. Determina as providências necessárias para prevenir os riscos profissionais e 

promover a saúde dos trabalhadores (Pág.31). 

Lei nº 58/2005. Aprova a Lei da Água. Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva nº 

2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 23 de outubro e estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas 

(Pág.31). 

 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto. Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao 

consumo humano tendo por objetivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes de 

contaminação  (Pág.31).  

 

Decreto-Lei nº 387/98, de 4 de dezembro. Transpõe para a ordem jurídica nacional o Regulamento 

(CE) nº 1774/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de outubro, que estabelece as regras 

sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano (Pág.33). 

Regulamento (CE) nº 1774, de 3 de outubro. Estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos 

animais não destinados ao consumo humano (Pág. 33). 

Decreto-Lei nº 425/99, de 21 de outubro. Altera o regulamento da Higiene dos Géneros Alimentícios, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 67/98, de 18 de março (Pág.34). 

Decreto-Lei nº 152/2009, de 2 de julho. Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 

nº 2006/88/CE, do Conselho, de 24 de outubro, relativa aos requisitos zoossanitários aplicáveis aos 

animais de aquicultura e produtos derivados, bem como à prevenção e combate a certas doenças 

dos animais aquáticos, alterada pela Directiva n.º2008/53/CE, do Conselho, de 30 de abril e revoga 

os Decretos-Leis nºs 191/97, de 29 de julho,149/97, de 12 de junho, 548/99, de 14 de dezembro, 

e 175/2001, de 1 de junho  (Pág.37) 
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https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19994305
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20011739
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Decreto-Lei nº 375/98, de 24 de novembro. Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº 

95/71/CE, do Concelho, de 22 de dezembro, que fixa as normas sanitárias à produção e colocação 

no mercado dos produtos da pesca destinados ao consumo humano. Revoga os Decretos-Leis nº
s
 

283/94, de 11 de novembro e 124/95, de 31 de maio e a Portaria nº 553/95, de 8 de junho (Pág.37). 

Regulamento (CE) nº 1881/2006 da Comissão, de 19 de dezembro de 2006. Fixa os teores máximos 

de certos contaminantes presentes nos géneros alimentícios, alterado pelo regulamento 629/2008 

(Pág.38 e 73). 

Regulamento de Execução (UE) n.º 931/2011 da Comissão de 19 de setembro de 2011. Relativo aos 

requisitos de rastreabilidade estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento 

Europeu e do Conselho para os géneros alimentícios de origem animal (Pág. 68). 

 

Regulamento (CE) n.º 1642/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de julho. Altera o 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, 

cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria 

de segurança dos géneros alimentícios (Pág.68) . 

 

Decreto-Lei nº 240/94, de 22 de setembro. Estabelece regras a observar na utilização das gorduras e 

óleos na preparação de géneros alimentícios fritos (Pág.73). 

Regulamento (UE) 835/2011. Diz respeito aos teores máximos de hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos presentes nos géneros alimentícios (Pág.73).  

Decreto-Lei nº 560/99, de 18 de dezembro atualizado pelo Decreto-Lei nº 156/2008, de 7 de agosto. 

Relativo à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios destinados ao consumidor 

final (Pág.74). 

Portaria nº 1135/95, de 15 de setembro. Estabelece regras a observar na utilização das gorduras e 

óleos na preparação e fabrico de géneros alimentícios fritos. Revoga a Portaria nº 154/95 de 21 de 

fevereiro (Pág.74). 

 



1- INTRODUÇÃO 

O mercado global torna difícil garantir o controlo dos géneros alimentícios, quanto à sua origem e ao 

modo de produção, transformação e distribuição, o que obriga as autoridades públicas a assegurarem 

a qualidade e a segurança destes, através de uma panóplia de leis, regulamentos e normas, onde se 

destacam os regulamentos (CE) 178/2002 e (CE) 852/2004 e as normas da família ISO 22000, em 

particular a norma NP EN ISO 22000: 2005. 

O número crescente de leis, regulamentos e normas, associados à segurança alimentar, visa 

proteger a saúde dos consumidores, cada vez mais cientes dos perigos ligados aos alimentos 

ingeridos e, por isso, mais preocupados com a alimentação, para o que contribui também o 

aparecimento de novas doenças, como a encefalopatia espongiforme bovina (BSE) transmissível ao 

homem (Creutzeldt-Jakob), a gripe das aves e o aumento de doenças crónicas, designadamente a 

diabetes e as patologias cardiovasculares, consideradas epidemias das sociedades desenvolvidas 

associadas ao consumo de alimentos. 

Na União Europeia, 19% dos consumidores mostram-se preocupados com a presença de produtos 

químicos nos alimentos (pesticidas, substâncias tóxicas), 12% com a contaminação microbiana 

(Salmonela, Listéria) e 10% com as doenças crónicas associadas ao consumo de alimentos 

(diabetes, problemas cardiovasculares) (Eurobarometer, 2010). Mostram ainda preocupação em 

relação aos organismos geneticamente modificados (OGM’s) e com os chamados “patogénicos 

emergentes” de grande virulência como a E.coli O157:H7, a Salmonella enteritidis, o Campylobacter e 

o vírus H5N1, resultantes da produção pecuária massiva e da agricultura quimicamente intensiva que 

degrada os ecossistemas naturais e põe em causa a capacidade do planeta alimentar os dez mil 

milhões de pessoas previstas existirem no mundo em meados deste século (Roberts,P.2008). 

Existem também preocupações éticas com o bem-estar dos animais de consumo e uma crescente 

preferência pelos alimentos tradicionais de origem protegida e por produtos da agricultura biológica, 

implicitamente associados à segurança e qualidade alimentar e à proteção do meio ambiente. 

Neste contexto, nasceram associações entre produtores e consumidores, como o Comércio Justo e a 

UTZ (Bom), referentes a modos de produção responsáveis e ambientalmente sustentáveis, com os 

produtos comercializados a preços justos. 

Para cumprir as exigências legais e ganhar a confiança dos consumidores, a indústria alimentar 

garante a segurança e a qualidade dos géneros alimentícios, através de sistemas de segurança 

alimentar. A norma NP EN ISO 22000:2005 garante alimentos seguros aos consumidores por 

abranger e harmonizar várias directrizes relacionadas com sistemas de segurança alimentar 

decorrentes da internacionalização e globalização das indústrias agroalimentares. 

A globalização iniciada pelos portugueses com os descobrimentos, expandiu-se no fim do Séc. XIX 

com a revolução industrial e a união do mundo pelo telégrafo, caminhos-de-ferro e barco a vapor, 

integrados pelo padrão-ouro para o mercado internacional funcionar com regras homogéneas.   
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O aparecimento dos modernos meios aéreos de transporte, a invenção das novas tecnologias da 

comunicação e informação e a criação do sofisticado e complexo sistema financeiro, ao permitirem 

que o dinheiro e as mercadorias andem mais depressa que as pessoas, levou à implantação de 

sistemas de normalização universais para facilitar o mercado livre de bens e serviços, transformando 

o planeta numa “Casa Comum,” com os habitantes cada vez mais interdependentes. 

A possibilidade dos produtos das mais remotas e diferentes origens poderem ser transportados de 

forma rápida, a fim de serem consumidos em tempo útil em qualquer parte do mundo, criou o 

mercado global de consumidores, dominado por empresas multinacionais. O funcionamento deste 

mercado colossal é assegurado pelo movimento livre de capital e pela aplicação de métodos 

científicos à produção massificada e normalizada de bens e serviços, para otimizar as quantidades 

produzidas e os custos de produção e distribuição, na continuidade da evolução histórica da 

qualidade. (Fig. 1). 

 

Figura 1. Evolução histórica da qualidade (Adaptado de Pires, A. 2012) 

1.1-SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 

É no contexto da evolução da qualidade que surge a necessidade de estabelecer um enquadramento 

legal e normativo para a produção, distribuição e comércio de bens e serviços a nível mundial que se 

inicia em 1926 com a criação da International Organization of Standarzation ( ISO). Com sede em 

Genebra, é a maior organização mundial responsável pelo desenvolvimento e edição de normas 

internacionais que são certificadas por organismos próprios, como a Associação Portuguesa de 

Certificação (APCER). A ISO é uma organização não-governamental que faz a ligação entre os 
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setores público e privado e que incorpora uma rede de instituições nacionais de 163 países, onde 

Portugal está representado através do Instituto Português da Qualidade (IPQ). 

As normas ISO têm uma dimensão multissectorial que abrange uma grande variedade de setores 

com vista a alcançar soluções que satisfaçam tanto as necessidades de negócio, como as da 

sociedade em geral que vão desde o know-how tecnológico dos produtos, qualidade e segurança, até 

especificações ambientais. Ao promoverem a normalização e uniformidade dos produtos, diminuem 

as barreiras tecnológicas do comércio por todo o mundo, o que as torna de grande valor, 

principalmente para os países em desenvolvimento. 

1.1.1-NORMA ISO 9001:2008 

A primeira norma internacional da família ISO sobre sistemas de qualidade foi a 9001:2000 publicada 

em 1987. Por necessidades de adaptação ao mercado e de integração com o Sistema de Gestão 

Ambiental (ISO 14001), foi substituída pela norma ISO 9001:2008 que se baseia nos princípios 

“escreve o que fazes”   “faz o que descreveste” e “ prova que fizeste o que descreveste” (Pires, A. 

2012). Inclui todos os tópicos relevantes que têm de ser estabelecidos, realizados e controlados 

numa organização, o que a torna numa referência mundial na prestação de garantias relacionadas 

com a capacidade de cumprir os requisitos de qualidade e de satisfazer e mesmo de exceder as 

espectativas do cliente. Está estruturada e organizada segundo um modelo de processos, 

entendendo-se por processo qualquer operação ou atividade que recebe entradas como materiais, 

energia e informação e os converte em saídas, como produtos ou serviços (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Modelo de processos do sistema de gestão da qualidade (ISO 9001:2008) 
(Adaptado de NP EN ISO 9001:2008) 
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A metodologia da norma baseia-se no ciclo demin PDCA ( Plan-DO-ChecK-Set) que funciona num 

ciclo contínuo, articulado em quatro etapas, Planear, Executar, Verificar e Atuar que visam uma 

gestão de qualidade assente em oito princípios: 

1-Focalização no cliente: As organizações dependem dos seus clientes, logo, devem identificar as 

suas necessidades, satisfazer os seus requisitos e exceder as suas expectativas; 

2-Liderança: Os líderes devem criar e manter um ambiente interno que permita o envolvimento das 

pessoas, de forma a atingir os objetivos e metas estabelecidos pela organização;  

3-Envolvimento das pessoas: As pessoas são a essência de uma organização. A gestão de topo 

deve proporcionar às pessoas competências para a realização das suas funções;  

4-Abordagem por processos: Quando as atividades e os recursos associados são geridos como um 

processo, os resultados são atingidos de forma eficiente;  

5-Abordagem da gestão como um sistema: A organização atinge os objetivos de forma eficaz e 

eficiente se identificar, compreender e gerir processos inter-relacionados como um sistema;  

6-Melhoria contínua:É o objetivo permanente das organizações;    

7-Abordagem à tomada de decisões baseada em factos: As decisões eficazes são baseadas numa 

análise de dados e informações; 

8-Relações mutuamente benéficas com os fornecedores: A organização e os fornecedores são 

interdependentes. Uma relação de benefício mútuo potencia a aptidão de ambas as partes para criar 

valor. 

A certificação pela ISO 9001-2008 é frequentemente usada tanto no sector privado como no público 

com o objetivo de aumentar a confiança do consumidor de produtos e serviços fornecidos pela 

organização. É normalmente implementada em empresas para satisfazer os requisitos dos seus 

clientes ou para obter a certificação de qualidade e reconhecimento na área de negócio (Fonseca, T. 

2011; Catarino, A. 2013). 

1.2-SISTEMAS DE GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR 

Para garantir a qualidade e a segurança alimentar foram criados sistemas para a Gestão da 

Segurança Alimentar, designadamente o Codex Alimentarius , os Regulamentos (CE) 178/2002, (CE) 

852/2004 e (CE) 853/2004,entre outros, e as normas ISO da família 22000 que se destinam a 

especificar os requisitos para o referido sistema de gestão da segurança alimentar (Baptista, P., 

2007). 
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1.2.1-CODEX ALIMENTARIUS  

Os critérios e requisitos internacionais referentes à segurança alimentar têm seu fundamento no 

Código dos Alimentos (Codex Alimentarius) da FAO/ OMS (CAC e CAC/RCP-1). 

 

A Comissão do Codex Alimentarius (CAC) foi criada em 1962 pela FAO- Food and Agriculture 

Organization of the United Nations- (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação) e pela OMS ( Organização Mundial de Saúde) e passou a ser constituída por 

representantes dos Estados-membros destas Organizações que notificaram o seu interesse em 

participar do grupo.  

 

Desde 1966 a CAC tem vindo a implementar um Programa Conjunto de Normas para os principais 

alimentos processados, semi-processados e crus, sendo de destacar os Códigos de Boas Práticas 

Recomendadas, iniciados com a publicação do CAC/RCP1-(Código Internacional de Práticas 

Recomendadas para Princípios Gerais de Higiene Alimentar), o qual é ainda hoje a referência 

internacional em princípios de Higiene Alimentar, pelos pré-requisitos de segurança alimentar que 

institui como necessários para manter o ambiente higiénico ao longo da cadeia alimentar, apropriado 

à produção, manuseamento e fornecimento de produtos acabados seguros (Decreto-Lei nº 113/2006) 

(Fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Pré-requisitos de segurança alimentar    
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Ao CAC-RCP1 foi incorporado em 1999 a descrição da metodologia HACCP-Hazard Analysis and 

Critical Control Points (Análise de Perigos e Identificação de Pontos Críticos de Controlo) que já havia 

sido publicada pela Comissão do Codex Alimentarius em 1993, devido à necessidade de harmonizar 

as medidas de Controlo de Segurança Alimentar a nível internacional. O sistema HACCP foi 

transposto para a legislação comunitária pela Diretiva nº 93/43 do Conselho, de 14 de junho de 1993. 

No entanto, desde 1986 que esta Comissão recomenda às empresas alimentares a aplicação de 

sistemas de autocontrolo baseados nos princípios do sistema HACCP. Em Portugal o sistema 

HACCP foi transposto da Diretiva Comunitária para o Decreto-Lei nº 67/98, de 18 março, revogado 

pelo Decreto-Lei 113/2006 de 12 de junho (Baptista, P. Pinheiro, G. e Alves, P. 2003). 

 

1.2.2 – REGULAMENTO (CE) Nº 178/2002 

O Regulamento (CE) nº 178/2002 resultou das revisões realizadas à legislação após a crise alimentar 

verificada nos anos 90, devido à BSE (Encefalopatia Espongiforme Bovina). Estas revisões foram 

adaptadas e incluídas no Livro Branco sobre segurança alimentar, com vista à criação de um sistema 

de segurança alimentar na Europa capaz de lidar com os desafios do séc. XXI. Para tal foi criado o 

Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios  e Alimentos para Animais (Rapid Alert 

System for Food and Feed-RASFF) que ficou incluído no artigo 50º do referido Regulamento 

(Bernardo, F. e Almeida, I.2007;Pinto, S.2013). 

 O RASFF permite a partilha rápida e eficiente da informação, das ações desencadeadas e dos 

resultados das medidas adotadas, entre os países que fazem parte deste sistema em rede. Em 

Portugal o elo da rede é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV), pela Portaria nº 

282/2012. O objetivo base deste regulamento, é a proteção da saúde humana e os interesses dos 

consumidores em relação aos géneros alimentícios, através de princípios e responsabilidades que 

envolvem os operadores em todas as fases de produção, transformação e distribuição (“do prado ao 
prato”). O regulamento estabelece os procedimentos organizacionais para implementar as regras e 

as fazer cumprir, através da criação de uma autoridade Europeia para a Segurança Alimentar – 

European Food Safety Autority (EFSA)—com várias funções, como a garantia da segurança dos 

géneros alimentícios, dos alimentos para animais, da nutrição, da saúde, do bem estar animal, da 

fitossanidade e da proteção das culturas (Bernardo, F. e Almeida, I.2007;Pinto, S.2013) (Quadro 1). 

Quadro 1 - Missões da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) 

Prestação de aconselhamento e apoio científico e técnico em todas as áreas com impacto 
direto ou indireto em alimentos e segurança alimentar. 
Coleção e avaliação de dados para a caraterização e monitorização de riscos no setor 
alimentar e alimentação animal. 

Comunicação de riscos nos setores alimentares (humano e animal). 
Colaboração com instituições e organizações nos Estados- membros. 
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O amplo leque de atribuições tornou a EFSA no principal pilar do Sistema Europeu de Segurança 

Alimentar. Para cumprir os seus objetivos a EFSA trabalha em proximidade com a Comissão 

Europeia, Parlamento Europeu e os Estados-membros da U.E.  

Portugal está representado pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no Fórum 

Consultivo da EFSA (Advisory  Forum). 

A cooperação entre os Estados-membros é fundamental na coordenação de atividades a nível da 

segurança alimentar. Para tal desde 2005 é obrigatória a declaração dos surtos de toxinfeções 

alimentares para todos os países da União Europeia (UE). Em Portugal compete ao Instituto Nacional 

de Saúde (INSA) reportar internacionalmente os dados das Toxinfeções Alimentares, estando os 

surtos referentes a 2009-2013 representados no quadro 2 e figura 4. 

 

Quadro 2—Surtos com agente etiológico identificado, 2009—2013 

Número 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Surtos 11 4 8 7 10 40 

Casos 251 56 101 135 183 726 

Hospitalizações 90 0 1 1 17 109 
(Adaptado de Viegas S. et al . 2013) 
 
 
 

 

Figura 4— Locais onde ocorreram surtos por consumo de alimentos nos anos 2009-12 e 
2013(Adaptado de Viegas, S.  et al.2013) 
 
 

Verifica-se que foi nas cantinas e a nível doméstico onde ocorreu a maior percentagem de surtos, o 

que poderá ser devido a processos de manipulação incorretos. O estafilococo foi o principal agente 

etiológico das toxinfeções alimentares, à semelhança dos surtos ocorridos nos anos 2009-2012, o 

que indica más práticas de fabrico e manipulação dos alimentos (Viegas, S. et al 2013) (Figura 5). 
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Figura 5- Agentes causadores de toxinfeções alimentares  em 2009-2013 
(Adaptado de Viegas, S.  et al. 2013) 
 
O número de casos estudados pelos investigadores do INSA, apresentados no quadro 2, representa 

uma fração das ocorrências de toxinfeções alimentares em Portugal, como se pode verificar 

comparando-os com o número de casos de doenças bacterianas de origem alimentar de declaração 

obrigatória e de internamentos hospitalares por doenças/agentes em grande parte transmitidas por 

alimentos (Quadros 3 e 4). 

 

Quadro 3—Número de casos de doenças de origem bacteriana, veiculadas pelos alimentos, de 

declaração obrigatória (2009-2012) 

Doenças 
Ano 

Total 
2009 2010 2011 2012 

Salmoneloses 222 207 174 190 793 

Brucelose 81 88 79 48 296 
Febre tifóide 
e paratifóide 36 16 14 14 80 

Shigelose 3 6 3 11 23 

Botulismo 3 0 1 2 6 
(Fonte: Direção-Geral de Saúde. 2014) 
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Quadro 4—Internamentos hospitalares por episódios agudos de doenças infeciosas de origem 

alimentar  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Febre tifóide e paratifóide 26 17 19 12 10 

Infeções por S. Enteritidis e S. 
Thyphimurium 320 214 203 206 88 

Disenteria bacilar 3 6 6 7 0 
Doença intestinal provocada 
por protozoários 7 11 9 14 6 

Brucelose 55 40 62 29 16 
Listeriose 32 45 24 36 13 
Toxoplasmose 34 36 34 44 10 
Diarreia 
Enterovírus/Adenovírus 668 791 628 790 474 

Outras diarreias víricas 483 348 314 281 111 
Infeções intestinais mal 
definidas 2394 1967 2446 2609 1458 

(Adaptado de Viegas, S, et al. 2003) 

O elevado número de internamentos, designadamente por diarreias víricas e por infeções intestinais 

mal definidas, alerta para a necessidade de melhorar a vigilância epidemiológica e laboratorial, 

devendo esta ser obrigatória quando há doentes internados, pois a identificação e caracterização 

molecular dos agentes etiológicos é essencial para identificar os surtos e determinar as fontes de 

contaminação na cadeia alimentar (Viegas, S. et al. 2013). É de referir que algumas doenças de 

origem alimentar como a campilobacteriose e a listeriose não são de declaração obrigatória (Portaria 

1071/98, de 31 de dezembro) e que a campilobacteriose é a zoonose mais frequente reportada na 

União Europeia desde 2005 e a salmonela o principal agente etiológico de surtos de doenças 

bacterianas de origem alimentar reportados em 2012, (EFSA, 2014) (Figs. 6 e 7).  
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Figura 6: Taxa de notificações de zoonoses de casos confirmados em seres humanos na UE, 

em 2012, por cada 100.000 habitantes. (Adaptado de EFSA, 2014) 

 

 

Figura 7- Distribuição de surtos de doenças de origem alimentar (com fracas e fortes 
evidências, excluindo surtos com forte evidência, em que a água foi o veículo do agente 

causador) na UE em 2012 (Adaptado de EFSA,2014). 
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1.2.3—REGULAMENTO (CE) nº 852/2004 

  O Regulamento (CE) nº 852/2004 faz parte da revisão da legislação alimentar efetuada em 2004 

sobre várias diretrizes publicadas entre 1964 e 1994, que foram restruturadas, atualizadas e 

agrupadas num novo conjunto legislativo (Quadro 5).  

 

Quadro 5— Conjunto legislativo criado em 2004  

Regulamento (CE) nº 852/2004: Estabelece regras gerais destinadas aos operadores das 
empresas do setor alimentar, no que se refere à higiene dos géneros alimentícios.  
Regulamento (CE) nº 853/2004: Estabelece regras específicas para os operadores das 
empresas do setor alimentar, no que se refere à higiene dos géneros alimentícios de origem 
animal, complementando as previstas no regulamento nº 852/04.    
Regulamento (CE) nº 854/2004: Estabelece as regras específicas de organização dos controlos 
oficiais de produtos de origem animal, aplicando-se portanto apenas às atividades e pessoas 
abrangidas pelo âmbito do regulamento nº 853/04. 
Regulamento (CE) nº 882/2004: Reorganiza os controlos oficiais dos géneros alimentícios e 
dos alimentos para animais de maneira a integrar os controlos em todas as etapas da produção 
e em todos os setores. 

 

O Regulamento (CE) nº 852/2004 foi transposto para a legislação portuguesa pelo Decreto-Lei nº 

113/2006, de 12 de junho que estabelece as regras de execução na ordem jurídica nacional, 

tipificando as infrações e respetivas sanções em caso de violação das disposições do referido 

documento comunitário, cabendo à ASAE a responsabilidade de fiscalizar o seu cumprimento por 

todos os operadores do setor agroalimentar obrigados à sua implementação.    

O regulamento veio substituir a diretiva 93/4/1993, de 14 de junho e estabelece princípios e requisitos 

gerais de higiene dos géneros alimentícios a respeitar pelas empresas do sector alimentar ao longo 

da cadeia, com a exclusão da produção primária e da preparação doméstica dos alimentos. A sua 

implementação garante que os operadores das empresas do sector alimentar, cumprem as regras de 

boas práticas em todas as fases da produção e os procedimentos determinados no sistema HACCP. 

1.2.4—SISTEMA HACCP 

Os procedimentos do sistema HACCP, baseiam-se numa abordagem sistemática que permite não só 

garantir a inocuidade dos alimentos, mas também a redução dos custos operacionais, diminuindo a 

necessidade da realização de análises microbiológicas e a destruição ou o reprocessamento por 

razões de segurança alimentar do produto acabado. Assenta em bases científicas de Análise Modal 

de Falhas e Efeitos, (AMFE’s), em que se identifica em cada etapa do processo as falhas que podem 

ocorrer, as causas prováveis e os seus efeitos, para então estabelecer as medidas de controlo mais 

apropriadas (Baptista, P.e Venâncio, A. 2003) 

Surgiu na década de 60 da necessidade de evitar a ocorrência de doenças de origem alimentar que 

pudessem afetar a capacidade dos astronautas tripularem as naves espaciais do programa Apolo da 

Agência Espacial Norte Americana (NASA), sendo atualmente um sistema universal reconhecido pela 
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generalidade das indústrias alimentares de todo o mundo (Baptista, P., 2007). Pelas vantagens que 

apresenta é de implementação obrigatória nos países da União Europeia pela via da sua integração 

no Codex Alimentarius e dos regulamentos nº 852/2004 e 853/2004 que em Portugal as empresas 

são obrigadas a cumprir por força do Decreto-Lei nº 113/2006, de 12 de junho (Quadro 6). 

 

Quadro 6—Sistema HACCP: Vantagens e Desvantagens 
 

Vantagens Desvantagens 

Estabelecimento de um clima de confiança 
perante autoridades oficiais, agentes 
económicos e consumidores. 

Dificuldades de implementação em pequenas 
empresas. 

Permite aos operadores focar as suas 
atenções ao longo de todo o processo, em 
pontos críticos, de forma a minimizar a 
ocorrência de não conformidades. 

Custo de formação elevado num cenário de 
rotatividade de pessoal, também pode ser 
desvantajoso para as pequenas empresas. 

Promove uma filosofia baseada na 
prevenção, reduzindo os custos e 
desperdícios. 

Sistema complexo e burocrático para 
pequenas empresas. 

Recomendada por Organizações 
internacionais (OMS e FAO). 

Necessita de recursos técnicos, humanos e 
materiais nem sempre disponíveis na 
empresa. 

Sistema reconhecido e considerado eficaz 
internacionalmente. 

Necessita de empenhamento e envolvimento 
de toda a organização. 

Aplicação em toda a cadeia alimentar, desde 
a produção primária até ao consumidor final. 

Requer dados técnicos e científicos 
detalhados, constante vigilância e 
atualizações. 

(Adaptado de Arvanitoyannis, S. 2009) 

 

O sistema HACCP garante a segurança alimentar pela aplicação de 12 etapas sequenciais e 

interativas por uma equipa multidisciplinar com base em cinco condições prévias e sete princípios, 

segundo a seguinte metodologia (Baptista, P. 2007) (Fig.8): 
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Figura 8 – Etapas do Sistema HACCP (Adaptado de Baptista,P. 2007) 
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1 – Constituição da equipa 

A formação e motivação da equipa multidisciplinar são essenciais para que compreenda a razão dos 

estudos e utilize a mesma terminologia. As pessoas que a constituem devem ter conhecimento e 

experiência relevantes nas diferentes áreas de estudo. 

 

2 – Descrição das matérias-primas e do produto final 

Para a implementação do sistema HACCP ser eficaz a equipa deve recolher toda a informação 

relativa aos ingredientes e aditivos que entram na composição do produto acabado e as 

características físico-químicas (pH, aw) e microbiológicas, de forma a permitir a identificação de 

potenciais perigos. 

 

3 – Identificação do uso pretendido do produto 

Após a descrição das matérias-primas e do produto, a equipa HACCP deve identificar a utilização 

prevista para o produto final por parte dos consumidores, bem como o (s) grupo (s) alvo a que se 

dirige. Uma correta rotulagem é imprescindível para a comunicação com os potenciais consumidores. 

 

4- Elaboração do diagrama do processo 

O diagrama do processo deve descrever de forma clara e sistemática a sequência e interações das 

etapas do processo de fabrico. Este documento é uma ferramenta essencial para a análise de 

perigos. 

 

5 – Confirmação do diagrama do processo no local 

A equipa HACCP deve confirmar a exatidão do diagrama no local e efetuar, se necessário, 

alterações. 

 

6 – Análise de perigos (Principio 1) 

Utilizando o diagrama como auxiliar identificam-se os potenciais perigos associados a cada fase do 

processo, desde as matérias-primas até ao consumidor final. A redução para níveis aceitáveis com 

eliminação dos perigos é essencial para a segurança de géneros alimentícios. 
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7 – Determinação dos pontos críticos de controlo (PCC) (Principio 2) 

Um PCC é uma etapa na qual pode ser aplicada uma medida de controlo, que é essencial para 

reduzir para um nível aceitável ou eliminar um perigo, garantindo assim a segurança alimentar. 

A determinação dos PCC’s é efetuada com recurso à Árvore de Decisão que consiste numa 

sequência de questões estruturadas e lógicas, aplicadas a cada etapa do processo. Tendo por base o 

resultado da análise de risco, apenas são submetidas ás questões da Árvore de Decisão os perigos 

significativos para determinar com exatidão se correspondem ou não a PCC’s (Anexo 1). 

8 – Estabelecer os limites críticos (Principio 3 ) 

Cada medida de controlo associada a um PCC deve dar origem a um limite critico e específico.  

Os limites críticos devem ser mensuráveis de forma a poderem ser monitorizados e os parâmetros 

definidos como por exemplo o binómio tempo-temperatura, pH, aw devem ser fundamentados e 

documentados. Este critério separa a aceitabilidade da não aceitabilidade, visando a segurança do 

produto. 

9- Estabelecer o sistema de monitorização (Principio 4) 

A monitorização deve fornecer informação em tempo útil que permita desencadear ações corretivas 

de forma a repor a conformidade do processo no caso de desvios aos limites críticos. 

Os procedimentos de monitorização são essenciais para assegurar o cumprimento dos limites críticos 

estabelecidos para cada PCC e devem descrever os métodos, frequência das medições ou 

observações, registos associados e identificar o responsável pelo registo. 

10 – Estabelecer as ações corretivas (Principio 5 ) 

Para cada PCC devem ser definidas ações corretivas a empreender quando existem desvios aos 

limites críticos. 

As ações corretivas eliminam a causa da não conformidade detetada. Esta permite que os 

parâmetros controlados pelos PCC’s retornem a níveis aceitáveis. Após a implementação da ação 

corretiva e o PCC estar de novo dentro dos limites críticos, pode ser necessário a revisão do sistema 

para evitar prováveis reincidências. 

11 – Estabelecer os procedimentos de verificação (Principio 6) 

Devem ser estabelecidos procedimentos para verificar a eficácia do sistema HACCP e o cumprimento 

do plano HACCP. O processo de verificação inclui a aplicação de métodos, testes, procedimentos e 

outras avaliações. 
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12 – Estabelecer documentos e registos (Principio 7) 

Os registos evidenciam as atividades associadas à operacionalidade do sistema HACCP, por isso 

devem estar disponíveis permanentemente para consulta, serem passíveis de modificações e 

atualizações e estarem arquivados de forma adequada.  

Para a operacionalidade do sistema HACCP ser eficaz deve estar associado a um conjunto de pré-

requisitos essenciais como códigos de boas práticas de fabrico, de higiene, lay-out das instalações, 

equipamentos, plano de limpeza, químicos utilizados, matérias-primas, produtos, embalamento, entre 

outros (Baptista, P. 2007) (Fig. 9). 

Figura 9—Identificação da ligação entre os diversos tipos de documentos e registos, com a 
estrutura do Sistema HACCP e as atividades associadas (Adaptado de Baptista, P. 2007) 

Os pré-requisitos têm um papel fundamental no controlo da segurança alimentar, pois reduzem a 

ocorrência de perigos. Os perigos específicos do processo de fabrico ou dos produtos, são tratados 

pelo sistema HACCP. Assim, é de primordial importância, aquando da aplicação do plano HACCP no 

processo de produção verificar a execução, o cumprimento e a eficácia do programa de pré 

requisitos, recorrendo à lista de verificação (check-list), pois o sistema só será efetivo se os pré-

requisitos estiverem a funcionar corretamente (Pinto, J. e Neves, R. 2010). 
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1.2.5— NORMAS BRC (British Consortium Retail) e ISF (International Food Standard) 

As crescentes preocupações mundiais em critérios de segurança alimentar levaram à criação de 

normas padrão para a qualidade e segurança alimentar por associações comerciais Inglesas, Alemãs 

e Francesas. 

A BRC foi fundada no Reino Unido nos anos 90 e imposta pelos retalhistas aos fabricantes dos seus 

produtos de marca própria. Tem a vantagem dos fornecedores poderem usar a mesma norma para 

todos os retalhistas e destes transferirem responsabilidades para aqueles quando são verificadas não 

conformidades. 

A norma combina princípios do sistema HACCP com partes específicas do código de boas práticas e 

da ISO 9001 (Controlo de Sistemas), o que a torna muito abrangente no âmbito da certificação, 

aspirando a tornar-se um sistema internacional reconhecido (Magalhães, A. 2006). 

A IFS foi criada pelas associações comerciais Francesa—French Retail Federation (FCD)   e Alemã-

German Retail Federation (HDE)  , devido á necessidade de reduzir o tempo despendido pelas 

inúmeras auditorias necessárias quer para os retalhistas quer para os fornecedores para cumprirem 

as exigências legais, afim de  garantir a segurança dos produtos alimentares à escala mundial 

(Magalhães, A. 2006). 

A estrutura da IFS é a mesma da ISO 9001, mas com especial foco na segurança alimentar, sistema 

HACCP, processo de fabrico e ambiente de negócios. Concebida para os fornecedores satisfazerem 

as diversas exigências e requisitos dos retalhistas com marca própria, com a internacionalização das 

indústrias alimentares passou a ser aplicada por fornecedores de todo o mundo, por apresentar as 

seguintes vantagens:  

• Aumenta a transparência ao longo da cadeia alimentar; 

• Reduz o número de auditorias a clientes com consequente diminuição de custos; 

• Facilita as possibilidades de trabalho com organismos de certificação acreditados; 

• Consegue estabelecer sistemas uniformes de avaliação. 

1.2.6—NORMA ISO 22000:2005  

A publicação da norma da ISO 22000:2005 está em consonância com a criação das normas BRC e 

IFS.  

A norma ISO 22000:2005 pertence à família ISO 22.000 que inclui um conjunto de normas 

especificamente dirigidas a sistemas de gestão de segurança alimentar e foi publicada pelo Comité 

Europeu de Normalização (CEN) em setembro de 2005. Foi designada EN ISO 22000:2005, Food 

Safety  Managements Sistems-Requeriments For Any Organization in Food Chain e ainda nesse ano 

ficou traduzida e editada pelo Instituto Português da Qualidade, designando-se na versão portuguesa 

por NP EN ISO 22000:2005:Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar  Requisitos para qualquer 

organização que opere na cadeia alimentar (Queiroz, P. 2006; Oliveira, A. 2006; Catarino, A. 2013).  
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A ISO 22000:2005 foi a primeira de uma série de normas que inclui os seguintes documentos 

(Almeida, R. 2005): 

•  ISO/TS 22.003. Sistema de Gestão de Segurança Alimentar-Requisitos para os organismos 

de auditoria e certificação de Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar; 

•  ISO/TS4 22.004-Sistema de Gestão de Segurança Alimentar-Orientação sobre a aplicação 

da ISO 22000:2005; 

•  ISO 22005. Rastreabilidade na cadeia de alimentação animal e humana. Inclui princípios 

gerais para a conceção e desenvolvimento de sistemas.  

A estrutura da NP EN ISO 22000:2005, baseia-se em quatro elementos chave:  

1 Comunicação interativa – Essencial ao longo de toda a cadeia alimentar para assegurar 

que são identificados e controlados todos os potenciais perigos, incluindo a comunicação a 

montante e a jusante na cadeia alimentar; 
 

2 A gestão do sistema— A eficácia de um SGSA depende do seu estabelecimento, operação 

e atualização; 
 

3 Os PPRO’s— A norma combina de forma dinâmica, os Pré-requisitos Operacionais (PPRO’s) 

com os princípios do sistema HACCP; 
 

4 Plano HACCP— Construído de acordo com os princípios do sistema HACCP de forma a 

assegurar o controlo dos perigos relevantes para a segurança alimentar em todo o processo. 

A NP EN ISO 22000:2005, altera o conceito que divide as medidas de controlo em dois grupos, os 

Pré-requisitos (PPR’s) e as medidas aplicadas aos PCC’s, passando a distinguir três formas de 

gestão ( Almeida, R. 2005; Catarino, A. 2013): 

1 PPR’s— Gerem atividades e condições básicas que permitem manter um ambiente higiénico 

ao longo da cadeia alimentar; 

2 PPRO’s— Gerem as medidas de controlo da probabilidade da introdução de perigos para a 

segurança alimentar que a análise de perigos identifica como necessárias para manter os 

perigos sob controlo, mas que não são geridas pelo plano HACCP;  

3 Plano HACCP—Gere as medidas de controlo aplicadas aos PCC’s , essenciais para prevenir 

e eliminar ou reduzir para um nível aceitável um perigo relacionado com a inocuidade dos 

alimentos. 

A norma ISO 22000:2005, está organizada em oito capítulos, sendo os três primeiros uma introdução 

à norma e os restantes estabelecem os requisitos a auditar para avaliar o SGSA. 
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1. Plano de aplicação      5. Responsabilidade da gestão 
2. Referência normativa      6. Gestão de recursos 
3. Termos e definições        7. Planeamento e realização de produtos seguros 

4. SGSA        8. Validação, verificação e melhoria do SGSA 

 

A ISO 22000 é a norma relativa ao sector alimentar de primordial importância na implementação dos 

Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar, por obrigar à melhoria contínua e pela sua abrangência 

e complementaridade com a norma ISO 9001:2008 e com o sistema HACCP (Magalhães, A. 2006; 

Oliveira, A. 2006). (Quadros 7 e 8). 

 

Quadro 7- Correspondência entre as cláusulas da ISO 9001:2008 e as cláusulas da ISO 
22000:2005 

 

ISO 9001:2008 ISO 22000:2005 

5.1 Comprometimento da gestão 5.1 Comprometimento da gestão 

5.3 Política de qualidade 5.2 Política de Segurança Alimentar 

5.4.2 Planeamento do Sistema de 
Gestão da Qualidade 

5.3 Planeamento do Sistema de Gestão de 
Segurança Alimentar 

5.5.1 Responsabilidade e autoridade 5.4 Responsabilidade e autoridade 

5.5.2 Representante da gestão 5.5 Responsável da equipa da Segurança 
Alimentar 

7.2.1 Determinação dos requisitos 
associados com o produto                                   
7.2.3  Comunicação com o cliente 

5.6.1 Comunicação externa 

5.5.3 Comunicação interna                             
7.3.7  Controlo de alterações na 
conceção e desenvolvimento 

5.6.2 Comunicação interna 

5.2 Focalização no cliente                                                                                                
8.5.3  Ações preventivas 5.7 Preparação e resposta à emergência 

5.6 Revisão pela gestão 5.8 Revisão pela gestão 

(Adaptado de NP EN ISO 22000:2005; Magalhães, A. 2007) 
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Quadro 8- Correspondência entre os princípios e as etapas do HACCP com as cláusulas da 
ISO 22000:2005  

Sistema HACCP   ISO 22000:2005 

Designar a equipa HACCP   (Etapa 1) Equipa de segurança alimentar (7,3.29 

Descrever o produto (Etapa 2) 
Características do produto (7.3.3) 

Descrição das etapas do processo e 
das medidas de controlo (7.3.5.2) 

Identificar a utilização prevista (Etapa 3) Utilização prevista (7.3.4) 

Elaborar diagrama do processo (Etapa 4) 
Diagrama do processo (7.3.5.1) Confirmar o diagrama do processo  

no local (Etapa 5) 

Princípio 1 
Análise de perigos (Etapa 6) 

Análise de perigos (7.4) Identificação 
de perigos e determinação de níveis de 
aceitação (7.4.2) Avaliação do perigo 

(7.4.3) Seleção e avaliação das 
medidas de controlo (7.4.4) 

Princípio 2 
determinação de PCC (Etapa 7) Identificação dos PCC (7.6.2) 

Princípio 3 
Estabelecer os limites críticos (Etapa 8) Determinação de limites críticos para 

os PCC (7.6.3) 

Princípio 4 
Estabelecer o sistema de monitorização (Etapa 9) Sistema de monitorização dos PCC 

(7.6.4) 

Princípio 5 
Estabelecer as ações corretivas (Etapa 10) Ações a empreender quando existirem 

desvios aos limites críticos (7.6.5) 

Princípio 6 
Estabelecer os procedimentos  

de verificação 
(Etapa 11) Planeamento e verificação (7.8) 

Princípio 7 
Estabelecer documentação e registos (Etapa 12) 

Requisitos de documentação (4.2) 
Atualização da informação preliminar e 
dos documentos que especificam o(s) 

PPR(s),PPRO's e o plano HACCP (7.7) 

(Adaptado de NP EN ISO 22000:2005; Catarino, A. 2013) 

 

A norma 22000:2005 pretende satisfazer a necessidade de um sistema de segurança alimentar 

decorrentes da globalização e internacionalização das indústrias agroalimentares que as obriga a 

implementar um SGSA que garanta aos consumidores “que determinado género alimentício não 

causará dano ao consumidor, quando preparado e/ou ingerido de acordo com a utilização prevista” 

(Regulamento (CE) nº 852/2004). Apesar de, no nosso país as empresas não serem obrigadas a 

incluí-la no SGSA a sua implementação é vantajosa por apresentar benefícios importantes, sendo de 

destacar os seguintes (Magalhães, A. 2006; Queiroz, P. 2006; Moura, A. 2008; Dias, S. 2010; 

Catarino, A. 2013): 
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• Gestão sistemática dos programas de pré-requisitos; 

• Totalidade das medidas de controlo são sujeitas a uma análise de perigos; 

• Melhoria no perfil e credibilidade da empresa (imagem e prestígio); 

• Norma de reconhecimento internacional— ferramenta efetiva para a entrada em mercados 

internacionais; 

• Sistema fiável, aprovado pela FAO e pela OMS; 

• Aptidão para fornecer produtos finais seguros dentro dos limites de aceitação estabelecidos 

quer pelas autoridades, quer pelos clientes (melhoria na realização dos produtos, com 

aumento da satisfação, fidelização e confiança dos clientes); 

• Otimização da produção, controlo efetivo dos processos internos e minimização de falhas, 

simultaneamente com a redução dos custos; 

• Promove a otimização do sistema e processos de gestão (melhoria contínua); 

• Beneficia a comunicação interna e externa; 

• Norma auditável, de fácil compreensão, aplicação e reconhecimento; 

• Implementação de procedimentos estruturados que implicam o envolvimento de toda a 

organização nos processos de melhoria contínua e o aumento da motivação dos 

trabalhadores; 

• Estrutura da norma coincide com as cláusulas do sistema de gestão da ISO 9001:2008 e 

com etapas do sistema HACCP, facilitando a sua integração com os referidos sistemas 

(preenche a lacuna entre a norma ISO 9001:2008 e o plano HACCP). 

Em síntese, a ISO 22000:2005 especifica os requisitos que uma organização inserida numa cadeia 

alimentar precisa para implementar o Sistema da Gestão de Segurança Alimentar, a fim de assegurar 

e demonstrar a sua capacidade de controlar os perigos para a segurança alimentar de modo a 

garantir que os alimentos são seguros para o consumidor. 
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2- CARATERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

A Truticeira situa-se no centro do país, mais concretamente na localidade da Quinta da Safra, 

freguesia de Fajão, concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra. 

Foi fundada em 26 de Agosto de 1982 por escritura pública, publicada no DR nº 216 III Série de 17-9-

1982. Iniciou a atividade em 03-01.1983 com o CAE 05020 e foi autorizada por despacho nº 24187 do 

Secretário de Estado da Agricultura, Pescas e Alimentação, publicado no DR. Nº 103 – III Série de 6-

3-1987 a construir uma truticultura industrial no rio Ceira com capacidade de produzir 60 toneladas de 

trutas por ano para consumo humano (Fig. 10 e 11). 

 

Figura 10 – Planta de localização da Truticeira no Concelho de Pampilhosa da Serra 

 

Figura 11 – Planta das instalações da Truticeira na Quinta da Safra 

 

Truticeira 
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A entrada de Portugal no Mercado Único Europeu, após a adesão do país à Comunidade Económica 

Europeia (CEE) e a abertura da OMC (Organização Mundial do Comércio) à liberalização do 

comércio, entretanto verificada, trouxeram grandes dificuldades à empresa na comercialização de 

trutas frescas, pelo que teve de diversificar as suas atividades, com a construção de um parque de 

pesca desportiva à truta “pesque e pague” e com a transformação das trutas em peixe congelado e 

sob a forma de cozinhados prontos a comer. 

Neste contexto, para apoio aos pescadores a empresa construiu uma unidade de turismo de 

habitação (Casas do Rio®) no espaço rural (TER) e para a transformação das trutas uma unidade de 

congelados e uma unidade de cozinhados de produtos tradicionais da região da Beira-Serra, dentro 

da gama dos produtos gourmet, devidamente licenciados com nº de controlo veterinário C2271 e 

comercializados com a marca Pitéus da Serra®. 

Passados mais de 30 anos do início da atividade a empresa tem como fator diferenciador e pilar da 

sua sustentabilidade económica a “qualidade na tradição” que adotou como missão, na preocupação 

constante de satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes, cada vez mais sofisticados na 

procura de atividades de lazer e mais exigentes e conhecedores dos produtos da gastronomia 

regional, onde a cozinha é um saber que começa na origem das origens: a produção e a escolha das 

matérias-primas de melhor qualidade. 

Como qualquer estabelecimento industrial o exercício da atividade na área alimentar da Truticeira 

está regulado por licenciamentos, autorizações e pareceres de diversos organismos públicos, 

designadamente: 

• Ministério das Finanças, através da Autoridade Tributária e Aduaneira; 

• Ministério da Agricultura Pescas e Alimentação; 

• Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra; 

• Serviços Aquícolas do Instituto Nacional da Proteção da Natureza e das Florestas; 

• Administração da Região Hidrográfica do Centro; 

• Agência Portuguesa do Ambiente; 

• Reserva Ecológica Nacional; 

• Reserva Agrícola Nacional; 

• Comissão Coordenadora da Região Centro; 

• Direção-Geral de Saúde; 

• Autoridade para as Condições de Trabalho; 

• Autoridade Nacional da Proteção Civil. 

No âmbito do Regulamento (CE) nº 882/2004 que faz parte do Conjunto Legislativo criado em 2004 

que reorganiza os controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, a 

Truticeira está ainda sob controlo das entidades oficiais que integram o Plano Nacional de Controlo 

Plurianual Integrado (PNCPI), com competências e atribuições para executarem o estipulado no 

referido regulamento (Quadro 9). 
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Quadro 9- Competências e atribuições das entidades que integram o Plano  Nacional de 

Controlo Plurianual Integrado (PNCPI) 

 GPP DGAV DGPA DGADR IGAP DRAP INRB 
A
S
A
E 

DGAIEC 

Coordenação do 
PNCPI X         

Regulamentação X X X X      
Coordenação dos 
controlos X X X X    X  

Execução dos 
controlos X X X X  X  X X 

Laboratórios  X    X X X  
Avaliação de 
riscos X X  X    X  

Gestão de risco X X  X    X  
Comunicação do 
risco X X  X    X  

Auditorias  X   X   X  
(Adaptado de GPP; Pinto, S. 2013)  

 

GPP-Gabinete de Planeamento e Políticas  

DGAV-Direção-Geral de Alimentação e Veterinária  

DGPA-Direção-Geral de Agricultura e Pescas  

DGADR-Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural  

IGAP-Inspeção Geral da Agricultura e Pescas  

DRAP-Direções Regionais de Agricultura e Pesca  

INRB-Instituto Nacional de Recursos Biológicos  

ASAE-Autoridade de Segurança Alimentar e Económica  

DGAIEC-Direção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais ao Consumo  
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3- COMPONENTE PRÁTICA: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
NP EN ISO 22000:2005 NUMA UNIDADE DE COZINHADOS DE TRUTA (Oncorhynchus mykiss) 

Para garantir ao consumidor cozinhados seguros a TRUTICEIRA adota uma Politica de Segurança 

Alimentar baseada nos seguintes princípios: 

— Cumprimento de todos os requisitos legais e normativos respeitantes a boas práticas de fabrico e 

normas gerais de higiene de forma a garantir a segurança alimentar em todas as etapas da confeção 

dos cozinhados; 

— Cumprimento das exigências dos clientes de modo a promover a sua satisfação e confiança; 

— Promoção da melhoria contínua do processo de confeção e das medidas de Segurança Alimentar 

(SA), com base em objetivos mensuráveis; 

— Formação e valorização dos trabalhadores apelando ao espirito de trabalho em equipa, à 

responsabilização e ao profissionalismo.  

Em consonância com os princípios da Politica da Segurança Alimentar e no âmbito da realização da 

dissertação de mestrado em Engenharia Alimentar, efetuou-se o estudo e a implementação do 

Sistema de Gestão de Segurança Alimentar, através da aplicação da norma NP EN ISO 22000:2005, 

na unidade de produção de cozinhados prontos a comer da Truticeira. 

 

3.1 ESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO 

O SGSA implementado obedece a requisitos legais e normativos consubstanciados no exercício da 

atividade e na política da segurança alimentar da empresa e encontra-se suportado em registos e no 

controlo dos documentos que contêm a informação hierarquizada sobre os procedimentos nas 

diferentes atividades e ações necessárias ao seu bom funcionamento (Fig. 12). 

 

Figura 12- Hierarquização da estrutura documental da norma NP EN ISO 22000:2005 
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Os registos estão arquivados de forma a serem facilmente identificáveis e de permitirem o rastreio 

das atividades a que estão associados. Encontram-se em lugar seguro durante a vida útil do produto, 

sendo depois eliminados ou transferidos para o arquivo morto, a fim de evitar o seu uso indevido. 

O SGSA é composto pelos seguintes registos: ficha de aptidão médica dos trabalhadores, relatórios 

das inspeções da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV); boletins de análises 

laboratoriais da água, matérias-primas, produtos acabados, zaragatoas de superfície e às mãos dos 

trabalhadores, registos da recolha de resíduos, da calibração dos equipamentos e do sistema de 

rastreabilidade, relatórios de não conformidades, entre outros. 

A elaboração dos registos e a manutenção do arquivo é da responsabilidade do gerente. Os registos 

apresentam uma estrutura simples, de fácil preenchimento e sempre que são atualizados, os registos 

anteriores são retirados para evitar falhas ou qualquer tipo de incoerências. Existe uma lista de 

impressos próprios dos registos associada a cada processo. 

3.2 PLANEAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

O gerente tem a responsabilidade de definir os objetivos e estratégias que não coloquem em questão 

a segurança dos cozinhados produzidos. Para tal é da sua responsabilidade cumprir e fazer cumprir 

os requisitos da norma 22000:2005 e da legislação em vigor (Regulamento nº 178/2002, 

Regulamento nº 852/2004, entre outros) e satisfazer os requisitos dos clientes. 

A segurança alimentar é garantida pelo gerente e trabalhadores da empresa que em conjunto 

elaboram, modificam e revêm o plano HACCP, verificam e supervisionam o bom funcionamento do 

sistema, em todos os seus aspetos e mantêm a documentação gerada no dossier SGSA. 

 

3.3 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

Cada trabalhador tem conhecimento das atividades a desempenhar, das decisões que pode tomar e 

das responsabilidades e consequências do seu desempenho. Todos os trabalhadores têm a 

responsabilidade de relatar quaisquer problemas relacionados com o SGSA ao gerente que é o 

responsável. 

 

3.4 COMUNICAÇÃO E RESPOSTA À EMERGÊNCIA  

A comunicação externa e troca de informação com os fornecedores, clientes ou consumidores e 

autoridades regulamentares, é feita principalmente por telecomunicações (endereço eletrónico-e-mail, 

sítio na Internet-site- e telefone), mencionadas na rotulagem das embalagens, onde se incluem 
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também os ingredientes do cozinhado, a composição nutricional, a data da confeção, a data de 

validade e o peso líquido (Regulamento (UE) nº 1169/2011). Sempre que solicitado são fornecidas as 

fichas técnicas dos cozinhados com as características organoléticas, físico-químicas, microbiológicas 

e condições de armazenamento. 

Para o correto desempenho das atividades é comunicada internamente a todos os trabalhadores, 

informação atempada de eventuais alterações do SGSA (lançamento de novos produtos, programas 

de higiene e limpeza, equipamento, requisitos dos clientes, reclamações e outras situações que 

tenham impacto na segurança alimentar). 

Além da comunicação externa e interna implementaram-se procedimentos para dar resposta a 

situações que possam ocorrer com potencial impacto em termos de segurança alimentar, 

designadamente, nas situações relacionadas com géneros alimentícios, higiene e segurança no 

trabalho, sendo o gerente o responsável pelos respetivos planos de prevenção e correção. 

3.5 GESTÃO DE RECURSOS 

Os recursos humanos, tecnológicos e financeiros necessários ao estabelecimento, manutenção e 

atualizações do SGSA são planeados, providenciados e revistos periodicamente pela gerência.  

Os trabalhadores da Truticeira possuem competências em termos de educação, formação, aptidão e 

experiência necessárias ao desempenho das respetivas funções. A todos é facultado um manual com 

a descrição das funções a executar, das regras de segurança alimentar e da higiene pessoal, bem 

como dos procedimentos internos relativos ao ambiente e à segurança e saúde no trabalho. Nas 

ações de formação procura-se que os trabalhadores, além de conhecimentos técnicos, adquiram a 

consciencialização da relevância e importância das suas atividades individuais e em equipa, na 

produção de produtos alimentares seguros. 

3.6 FORMAÇÃO 

No cumprimento do Decreto-Lei nº 51/99, de 20 de fevereiro e dos artigos 130º e 131º do Código do 

Trabalho, os trabalhadores têm formação adequada e contínua para que possam desempenhar as 

suas funções de forma a prevenir a contaminação dos alimentos. O programa de formação 

profissional, além de fator valorativo dos trabalhadores como indivíduos, contribui também como fator 

estratégico para o desenvolvimento da empresa. A dinâmica que modela a atividade empresarial dos 

dias de hoje, obriga a uma transformação contínua de todos os trabalhadores para que com a sua 

atividade, o seu saber e o seu empenho, contribuam com o fator de produção “trabalho” de uma 

forma mais eficaz para o sucesso da empresa. A formação além de uma exigência, deve ser um 

merecimento (Monteiro, V. 2010). 
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O gerente com o curso de formação de formadores e formação nas áreas da saúde e da Engenharia 

Alimentar é o responsável pela elaboração do plano de formação que contém todas as normas e 

regras a nível da higiene e segurança alimentar. 

A formação prática é feita com desmonstrações no local de trabalho e a formação teórica é dada 

numa sala equipada para o efeito. No dossier de formação fica arquivado o plano de formação, o 

certificado de competências pedagógicas (CCP) do formador, a lista de presenças, a avaliação da 

formação e os diapositivos didáticos usados na formação (Power Point). 

3.7- AMBIENTE DE TRABALHO E CONFEÇÃO DE COZINHADOS SEGUROS 

De acordo com a regulamentação em vigor (Regulamento (CE) nº 178/2002, Regulamento (CE) nº 

852/2004 e Regulamento (CE) nº 853/2004), no que respeita às condições de higiene e segurança 

alimentar, a empresa possui os recursos necessários no ambiente de trabalho capaz de assegurar o 

seu cumprimento. As medidas de higiene e segurança alimentar são suportadas por instruções de 

trabalho relativas à laboração na unidade de cozinhados e incluem planos de higienização e de 

controlos microbiológicos das mãos dos operadores e das superfícies de trabalho, equipamentos e 

utensílios utilizados, de forma a cumprir a legislação em vigor (Regulamento (CE nº 2073/2005 e 

Regulamento (CE) nº 1441/2007). 

As situações que possam pôr em causa a segurança alimentar, por má prática de higiene e de 

proteção e arrumação do vestiário são alvo de monitorização e seguimento, através do programa de 

pré-requisitos.  

 

3.7.1—PROGRAMA DE PRÉ-REQUISITOS 

O programa de pré-requisitos implementado visa promover as atividades e as condições básicas 

necessárias para manter um ambiente higiénico e apropriado à confeção, manuseamento e 

fornecimento de cozinhados seguros prontos a comer.  

 

3.7.1.1—Instalações e lay-out 

As infraestruturas da Truticeira ocupam uma área de 6.000 metros quadrados distribuídos pelas 

seguintes instalações: 

Área de produção de trutas.........3.600 m2 

Armazéns e escritório.................170 m2 

Casa do guarda/vigilante.............120 m2 
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Unidade de cozinhados...............160 m2 

Casa de apoio ao pessoal............50 m2 

Parques de estacionamento.........1.700m² 

Cais de carga e descarga.............200 m2 

As instalações são servidas por estrada alcatroada com os arruamentos adjacentes devidamente 

iluminados e sinalizados. No espaço exterior às instalações encontram-se os parques de 

estacionamento com áreas para carga e descarga de veículos, sendo o seu espaço objeto de 

conservação e manutenção regulares. 

O lay-out da unidade de cozinhados, respeita a regra “marcha em frente”, assegurando as boas 

práticas de higiene e um fluxo adequado para as pessoas e os produtos, de modo a evitar 

contaminações cruzadas (Fig. 13). 

 

                          Figura 13- Lay-out da unidade de cozinhados 

 

A unidade de cozinhados está repartida por várias secções independentes e separadas: 

• Armazém de matérias-primas com câmaras de congelação e refrigeração; 

• Despensa fria constituída por câmaras de refrigeração; 

• Despensa seca de matérias-primas auxiliares (condimentos); 

• Despensa de embalagens; 

• Zonas de preparação dos produtos; 

• Cozinha para confeção dos produtos; 

• Sala de fumagem; 

• Sala/câmara de arrefecimento rápido; 

• Sala de embalamento, armazenagem e expedição dos produtos finais cozinhados. 

29 
 



 

3.7.1.2—Plano de Higienização 

A fim de assegurar um ambiente de trabalho higiénico apropriado à confeção dos cozinhados, para 

cada zona independente existe um plano de higienização distinto e com instruções próprias para as 

instalações, equipamentos, superfícies e áreas envolventes. O plano especifica onde se aplica, os 

utensílios e produtos a utilizar, o método e a frequência das operações, a responsabilidade, os 

registos e a verificação (Caranova, A. 2008) (Anexos 2 a 13). 

 Sempre que possível são utilizados os sistemas C I P (Cleaning in Place) e desmontados os 

equipamentos para uma limpeza e desinfeção mais eficazes (Anexo 3, 5, 8 e 11). 

Os produtos de limpeza e desinfeção encontram-se devidamente arrumados e rotulados e os 

utensílios de limpeza depois de utilizados são devidamente higienizados.  

A eficácia dos planos de higienização é avaliada através da realização de zaragatoas de superfície 

por uma empresa externa especializada e consoante o resultado obtido são aplicadas medidas 

corretivas. 

Os produtos utilizados são adequados para a indústria alimentar e sempre que sofram alterações são 

solicitadas novas fichas técnicas ao fabricante. 

 

3.7.1.3—Higiene e saúde do pessoal 

Aos trabalhadores é relembrado sempre que necessário que devem manter um elevado grau de 

higiene, usar as fardas limpas, lavar as mãos frequentemente e antes de entrar na unidade de 

cozinhados utilizar os respetivos dispositivos de desinfeção. 

Não é permitido comer, mascar, fumar e usar adornos nas zonas de produção, pelo que devem ser 

retirados antes de entrar ao serviço e todas as pessoas que tenham acesso á zona de produção são 

informadas dos requisitos de higiene exigidos e da necessidade de os cumprir. 

É da responsabilidade da gerência instruir os trabalhadores a adotarem comportamentos de higiene 

pessoal adequados às funções, tal como a manter uma boa limpeza pessoal a nível do corpo, farda e 

calçado. A cada operador são disponibilizadas duas fardas de que é responsável pela manutenção e 

lavagem que são substituídas sempre que necessário e que só podem ser usadas no local de 

trabalho, onde existe vestiário com cacifos individuais. 

O tipo de vestuário utilizado está conforme à função desempenhada, sendo para o operador calça e 

camisola branca, avental e touca azul, sapato/bota de segurança branco; para o operador de 

manutenção calça e camisola verde, sapato/bota de segurança verde; visitantes, batas e toucas 

brancas e protetores de calçado. 
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Sendo as mãos as principais responsáveis pela contaminação dos alimentos, a sua lavagem 

frequente de forma cuidada e criteriosa é fundamental. Para reduzir os riscos de contaminação 

cruzada os manipuladores dos alimentos devem lavar as mãos sempre que entram na área de 

cozinhados; antes e após a manipulação dos alimentos; depois de utilizar a casa de banho; ao mudar 

de tarefas; depois de qualquer interrupção; após efetuar serviços de limpeza; sempre que se 

justifique e julgue necessário. 

Junto a cada lavatório/lava-mãos com comando de pedal de água quente e fria, estão afixadas 

instruções para a correta higienização das mãos e das unhas que devem ser mantidas curtas e sem 

verniz (Anexo 14). 

O contacto com os alimentos sempre que possível é feito através de utensílios apropriados e do uso 

de luvas, tendo o operador neste caso de lavar as mãos imediatamente antes de calçar as luvas e 

durante o contato com os alimentos usar mascara e não deve espirrar e/ ou tossir. 

Para verificação das boas práticas de higiene instituídas, periodicamente são efetuadas inspeções 

visuais aos trabalhadores através de uma check-list  de boas práticas de higiene. 

Todos os trabalhadores têm acompanhamento médico para vigilância da sua saúde de acordo com a 

Lei nº102/2009, de 29 setembro da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Sempre que um 

colaborador apresenta sinais de doença, nomeadamente do foro gastrointestinal ou respiratório é 

afastado das funções até comprovação médica da sua cura clínica. As feridas são protegidas com 

pensos impermeáveis estanques e de cor viva.  

 

3.7.1.4-Controlo da água 

A Truticeira utiliza água do rio Ceira na produção e criação das trutas e água de uma mina (furo) no 

abastecimento da unidade de congelados e de cozinhados. 

A qualidade da água do rio utilizada na produção e criação de trutas é avaliada trimestralmente por 

análises da água colhida à entrada e à saída da piscicultura por um laboratório externo acreditado 

com a determinação do pH, sólidos suspensos totais (SST), carência bioquímica de oxigénio (CBO), 

fósforo total (PT), azoto total (NT) e carbono orgânico total (COT), dando cumprimento ao princípio do 

poluidor-pagador, estabelecido na lei nº 58/2005 (Lei da Água) que transpõe para a ordem jurídica 

nacional a diretiva nº 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro. 

O controlo da qualidade da água consumida na unidade de cozinhados é também feito por análises 

de colheitas feitas na torneira da unidade mais afastada do local da captação, por um laboratório 

externo acreditado com uma periocidade trimestral, para deteção de parâmetros químicos e 

microbiológicos, a fim de demonstrar a conformidade com os requisitos estabelecidos no Decreto-Lei 

nº 306/2007, de 27 de agosto, relativamente aos critérios microbiológicos e físico-químicos da 

qualidade da água destinada ao consumo humano.  
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3.7.1.5—Manutenção e calibração dos equipamentos 

A empresa mantém um sistema de avenças com técnicos de frio e de equipamentos elétricos para 

uma manutenção preventiva, a fim de garantir que os equipamentos são mantidos em boas 

condições de funcionamento que possam garantir a sua operacionalidade, assegurando deste modo, 

as condições de higiene e segurança do trabalho com a consequente melhoria da qualidade. 

Todas as intervenções da manutenção são registadas na folha de manutenção dos equipamentos 

intervencionados, onde se descrevem as causas, as ações corretivas efetuadas (peças substituídas), 

a data da correção e a identidade do responsável. 

Os óleos ou massas utilizados na lubrificação dos equipamentos são próprios para o setor alimentar e 

as fichas técnicas e de segurança respetivas são arquivadas no dossier do SGSA. 

Todo o equipamento é calibrado pelo Serviço de Metrologia da Câmara Municipal e/ ou empresas 

fornecedoras dos equipamentos.  

 

3.7.1.6—Controlo de matérias-primas e outros produtos 

No sistema de produção apenas são utilizadas matérias-primas e materiais de embalagem que 

estejam de acordo com os requisitos legais e respetivas especificações, verificados no momento da 

receção das mercadorias, através da inspeção visual e da avaliação de dados mensuráveis (nº de 

embalagens, peso, temperatura do veículo transportador e dos produtos congelados ou refrigerados) 

e da verificação dos documentos. Caso o produto esteja não conforme é devolvido (Anexo 15). 

 

3.7.1.7—Armazenamento e transporte 

Após a receção os produtos são acondicionados em armazéns nas condições de armazenamento 

recomendadas pelos fornecedores, ficando os diferentes produtos separados fisicamente e 

devidamente identificados. 

No momento de saída do armazém é respeitada a regra FIFO (First in First Out) que é facilitada pelo 

sistema de arrumação e pela identificação com o número de lote que permite saber qual o produto 

que primeiro entrou que por sua vez deve ser o primeiro a sair. 

A distribuição dos produtos cozinhados é feita pela empresa, sendo realizada antes do carregamento 

uma inspeção visual do estado de limpeza do veículo e efetuado o registo e a apreciação. 
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3.7.1.8—Controlo de pragas 

Para controlar o acesso e desenvolvimento de pragas implementaram-se as seguintes medidas: 

Todo o perímetro da piscicultura está vedado com rede de arame plastificado, encimada por um 

cordão de arame farpado e circundado por uma cerca elétrica para impedir a intrusão de predadores 

(lontras). 

Toda a superfície da unidade de produção de trutas está coberta com rede de nylon para evitar a 

entrada de aves predadoras (garças, corvos marinhos). 

Todas as janelas da unidade de cozinhados com abertura para o exterior, saídas de exaustão e 

chaminés estão protegidas com rede mosquiteira. 

Junto das portas com abertura para o exterior existem electro-coladores de insetos colocados a 1,5 

metros das portas, suspensos com a base ao nível do topo das portas e paralelas a estas. As 

películas que aprisionam os insetos são substituídas periodicamente. 

As aberturas dos esgotos sifonados, caleiras e ralos estão protegidas com tampas ou grelhas em 

bom estado de conservação. 

A acumulação de resíduos alimentares e não alimentares dentro das áreas de laboração é evitada. 

São cumpridas as regras de armazenamento dos produtos, mantendo as paletes limpas e em bom 

estado de conservação afastadas do chão e das paredes. Os materiais e equipamentos fora de uso 

são retirados das áreas internas da unidade. 

Os stocks são geridos de acordo com as regras de rotação das mercadorias de modo a manter os 

stocks baixos, mas sem risco de rutura. 

As instalações são mantidas em bom estado de conservação e são alvo de monitorização 

permanente. 

Está implementado um plano de controlo de roedores com a colocação de estações de isco para 

ratos nas unidades de cozinhados e de congelados. Os tipos de isco, a dose utilizada e a frequência 

da sua substituição estão documentados numa ficha técnica com o diagrama da numeração e 

localização das estações de isco. 

 

3.7.1.9—Gestão de resíduos 

A transformação das trutas gera subprodutos da categoria 3 (M₃ – material de baixo risco), resultante 

do processo de evisceração e filetagem das trutas. A recolha dos subprodutos é feita por contrato 

com uma empresa externa credenciada para o efeito, de acordo com o Decreto-Lei nº 387/98, de 4 de 

dezembro e o Regulamento (CE) nº 1774/2002, de 3 de outubro. 
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Os resíduos gerados no processo de preparação e confeção dos cozinhados são colocados em 

contentores devidamente identificados e colocados em locais próprios. 

Os resíduos no fim do período de laboração e sempre que se justifique, são transferidos para 

contentores camarários adequados para posterior recolha pelos serviços de limpeza e salubridade da 

Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra. 

Os contentores de resíduos podem constituir um foco de contaminação, pelo que após serem 

esvaziados são lavados a jato com água corrente e detergente alcalino clorado. 

Os óleos vegetais resultantes da fritura do processo de confeção, são transferidos para bidões 

próprios que são colocados no exterior da unidade de cozinhados, onde são recolhidos por uma 

empresa especializada contratada para o efeito.  

As cinzas resultantes da combustão da serradura usada na câmara de fumagem, são retiradas após 

a conclusão de cada processo de fumagem e utilizadas como adubo orgânico num pequeno pomar 

adjacente á piscicultura.  

As águas residuais resultantes da produção das trutas são retidas num tanque de decantação e 

eliminadas de um modo higiénico e respeitador do ambiente de acordo com o estipulado na 

Regulamento (CE) 853/2004, de 29 de abril. As águas residuais das unidades de congelados e 

cozinhados são retidas numa fossa séptica periodicamente esvaziada pelo serviço de saneamento da 

Câmara Municipal. 

3.8 – CARACTERIZAÇÃO DOS COZINHADOS 

Os cozinhados são constituídos por matérias-primas de natureza biológica, susceptíveis de sofrerem 

deteriorização, o que obriga a um rigoroso processo de seleção e a um controlo da qualidade e 

segurança alimentar apertado, desde a origem até ao produto acabado. 

 

3.8.1- CARACTERÍSTICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS E OUTROS MATERIAIS 

De forma a garantir a eficácia do autocontrolo do sistema, para assegurar uma adequada análise dos 

perigos, definiram-se as especificações das matérias-primas e ingredientes utilizados, 

designadamente,  a matéria-prima principal (trutas), óleos vegetais, azeite, vinagre, legumes, ervas 

aromáticas e especiarias, assim como materiais de embalagem. No que diz respeito ao material de 

embalagem, utiliza-se a embalagem primária de vidro em contato direto com os alimentos cozinhados 

prontos a comer e como embalagem secundária, caixas de madeira ou de cartão canelado que 

depois de etiquetadas são armazenadas de acordo com o sistema FIFO . 

 Os materiais de embalagem são adequados à indústria alimentar e todas as matérias-primas e 

ingredientes cumprem a legislação em vigor referente aos géneros alimentícios (Decreto-Lei nº 

425/99), sendo provenientes de fornecedores aprovados e acompanhados pelo certificado de 

conformidade e boletim de análises, quando aplicável. 
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3.8.2- CARACTERÍSTICAS DOS COZINHADOS ACABADOS 

Os cozinhados confecionados procuram satisfazer as necessidades do consumidor final que cada vez 

mais, pretende produtos de conveniência, seguros e prontos a comer ou de preparação fácil e rápida 

e com bom sabor. Para preservar as propriedades sápidas naturais e as qualidades organoléticas das 

trutas, estas são mantidas em jejum durante sete dias antes do sacrifício que é feito por eutanásia 

num banho de água gelada saturada de dióxido de carbono (CO2). 

Existem fichas técnicas para cada produto que são fornecidas aos clientes quando solicitado. As 

especificações da ficha técnica são atualizadas sempre que necessário. 

 

3.8.3- COZINHADOS CONFECIONADOS PELA TRUTICEIRA 

Para garantir o controlo dos custos, os atributos dos produtos e a uniformidade da qualidade, as 

matérias-primas e os condimentos que entram na confeção dos cozinhados são controlados na sua 

qualidade, quantidade e custos utilizando fichas técnicas para os produtos e para a confeção 

(Quadros 10 e 11). 

Quadro 10: Ficha técnica da de truta de conserva em molho de escabeche.  

Receita/Produtos  Receita/Confeção 

QUANT. PRODUTO PREÇO UNI. OBS.  REF. AÇÕES QUANT
. PROD. INST. 

1 Truta    1 Amanhar  Truta 

Fritar em óleo 
bem quente e 
reservar em 

tabuleiro. 
2 Cebola    2 Cortar  Cebola 

Misturar até 
todos os 

ingredientes 
ficarem bem 
misturados. 

3 Alho    3 Picar  Alho 
4 Salsa    4 Esfarrapar  Salsa 
5 Louro    5 Adicionar  Louro 
6 Sal    6 Adicionar  Sal 
7 Pimenta    7 Adicionar  Pimenta 

8 Azeite    8 Adicionar  Azeite 
Adicionar com 

a mistura 
anterior, 
refogar e 

juntar às trutas 
fritas. 

9 Vinagre    9 Adicionar  Vinagre 

Ordem de fabrico nº…...…/Quantidade total……...…/Nº de embalagens ….…… 
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Quadro 11: Ficha técnica dos filetes de truta salmonada fumados em conserva de azeite.  

Receita/Produtos  Receita/Confeção 

QUANT. PRODUTO PREÇO UNI. OBS.  REF. AÇÕES QUANT. PROD. INST. 

1 Truta 
Salmonada    1 Filetar  

Truta 
Salmona

da 

Reservar em 
tabuleiro. 

2 Endro    2 Picar  Endro 
Misturar bem 

todos os 
ingredientes. 
Polvilhar os 

filetes,  acamar 
em tabuleiro, 

reservar a 4ºC, 
24h e fumar  

3 Tomilho    3 Picar  Tomilho 

4 Coentros    4 Picar  Coentros 

5 Sal    5 Adicionar  Sal 

6 Açúcar    6 Adicionar  Açúcar 
7 Pimenta    7 Adicionar  Pimenta 

8 Azeite    8 Adicionar  Azeite 
Embalar em 
frasco com 

azeite. 
Ordem de fabrico nº…...…/Quantidade total…..…/Nº de embalagens………. 

Requisitos da ficha técnica: 

• Utilização de matérias-primas de boa qualidade; 

• Controlo das matérias-primas: frescura, peso, quantidade; 

• Garantia de stocks armazenados em locais apropriados. 

 

Vantagens da ficha técnica: 

• Melhora a organização da unidade dos cozinhados; 

• Melhora a compreensão da receita; 

• Facilita a preparação da receita;  

• Aumenta a produtividade; 

• Garante a normalização da qualidade; 

• Facilita o cálculo dos custos;  

• Controla os desperdícios; 

• Torna a confeção da receita um processo metódico. 

Tipos de Sabores 

A “arte” de dosear e misturar delicada e proporcionalmente os vários ingredientes constituintes das 

receitas (vegetais, sal e especiarias), sem desnaturar,nem deturpar o gosto próprio das trutas, está 

na base dos temperos que conferem o flavour e os vários tipos de sabores aos cozinhados (Fig. 14). 
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Figura 14: Tipos de sabores (Fonte: Rosa-Limpo, B. 1997) 

 

3.8.4- COMPOSIÇÃO DOS COZINHADOS E UTILIZAÇÃO PREVISTA 

As matérias-primas são uma fonte de perigos biológicos, físicos e químicos que podem pôr em causa 

a segurança dos alimentos. A Truticeira classificada como piscicultura indemne com a categoria I, em 

conformidade com os Decretos-Lei nº 152/2009 e nº375/99 que transpõem para a legislação 

portuguesa as Diretivas 2006/88/CE e 95/71/CE respectivamente, garante cozinhados seguros e de 

qualidade, pelo controlo in Natura da produção da matéria-prima principal (trutas) e por escolha de 

fornecedores das matérias-primas auxiliares que demonstram terem o sistema HACCP implementado 

ou comprovam estarem certificados pela norma ISO 9001:2008 e/ou ISO 22000:2005.  

A truta de conserva em molho de escabeche e os filetes de truta salmonada em conserva de azeite 

são constituídas por diversos tipos de matérias-primas como peixe, legumes, óleo, azeite, vinagre e 

condimentos (ervas aromáticas, especiarias, açúcar e sal). Este tipo de produtos devido à elevada 

complexidade da sua composição rica em nutrientes, constituem um bom meio de cultura para o 

desenvolvimento microbiano, o que obriga a um controlo rigoroso das matérias-primas, da água e do 

processo de confeção ( Catarino, A. 2013) (Quadro 12). 
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Quadro 12: Exemplos de análises de perigos das matérias-primas utilizadas nos cozinhados 

da Truticeira 

Matéria-
Prima Perigos Causas Medidas de controlo 

Legumes e 
Ervas 

Aromáticas 

B 
Salmonella spp; Listeria 
monocytogenes; E.Coli; 

Bolores e leveduras. 

Más práticas de produção 
primária; Contaminação 
cruzada no processo de 
fabrico do fornecedor. 

Plano de análises. Controlo de tempo e 
temperatura ao longo de todo o 

processo de confeção. 

Q 

Metais pesados (Cádmio, 
Chumbo). Resíduos de 
pesticidas. Alergénios 

(pode conter vestígios de 
aipo). 

Más práticas de produção 
primária; Contaminação 
cruzada no processo de 
fabrico do fornecedor. 

Plano de análises/declaração do 
fornecedor. Mencionar na rotulagem. 

F Pedaços de metal. 
Resultante do equipamento 

de transformação do 
fornecedor. 

Detetor de metais no fornecedor. 

TRUTAS 
FRESCAS 

B 

Clostridium botulinum; 
E.Coli; Salmonella spp; 
Listeria monocytogenes; 
Staphylococcus aureus; 

Bolores e leveduras.  

  Más práticas de produção 
primária, resultante do 

fabrico e armazenagem dos 
alimentos compostos para 

peixes (Rações). 

Plano de análises/declaração do 
fornecedor. Controlo do binómio tempo-
temperatura ao longo do processo da 
confeção. Inspeção visual ao longo de 

todo o processo de confeção. 

Q 
Metais pesados (Chumbo, 

mercúrio). Alergénio do 
pescado (histamina).  

Contaminação 

Plano de análises/declaração do 
fornecedor. Reduzir a contaminação 

fecal dos peixes procedendo logo que 
capturados a uma rápida evisceração 
sem rutura das tripas. Mencionar na 

rotulagem. 

F Espinhas Composição do próprio 
produto. Mencionar na rotulagem. 

 

Com base nos Regulamentos (CE) nº 2073/2005, (CE) nº 1881/2006 e (CE) nº 1441/2007), a 

empresa estabeleceu critérios de aceitação operacionais para os perigos microbiológicos, químicos e 

físicos a aplicar aos produtos cozinhados. (Quadros 13, 14 e 15) 

 

Quadro 13 - Critérios de aceitação para os perigos microbiológicos dos cozinhados da 
Truticeira 

Parâmetros Limite aceitável Limite ótimo 
operacional 

Mesófilos Aeróbios Totais a 30°C < 1.10⁵ UFC/g ≤ 1.10⁴UFC/g 

Coliformes a 30°C < 1.10³ UFC/g <1.10² UFC/g 

Esporos sulfito-redutores Negativo em 0,01g Negativo em 0,01g 

Staphylococcus aureus coagulase 
positivos < 1.10² UFC/g < 2.10 UFC/g 

Salmonella spp. Negativo em 25g Negativo em 25g 

Listeria monocytogenes < 1.10² UFC/ 25g < 2.10 UFC/ 25g 

Escherichia coli < 1.10² UFC/g < 2.10 UFC/g 
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Quadro 14: Critérios de aceitação para os perigos químicos dos cozinhados da Truticeira 
 

Parâmetros Limite ótimo (operacional) 

Compostos polares <25% 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos < 12 μg / Kg 

 

 

Quadro 15: Critérios de aceitação para os perigos físicos dos cozinhados da Truticeira 

 

Parâmetros Limite ótimo (operacional) 

Poeiras e areias, vidros, adornos, pelos e 
cabelos Ausência de materiais estranhos 

 

 

Devido à tecnologia alimentar empregue no processo da confeção e ao respeito pelo cumprimento da 

legislação em vigor (Decreto-Lei nº 375/98) e das boas práticas de higiene relativas ao pescado 

(CAC/RCP 52-2003), trata-se de cozinhados seguros destinados a toda a população em geral. 

3.9—FLUXOGRAMAS 

 Os fluxogramas elaborados para o processo de confeção dos cozinhados incluem os dados 

necessários para a análise dos perigos e além de fazerem uma descrição simples e clara de todas as 

etapas, servem também como orientação para as autoridades regulamentares e clientes que 

necessitem de entender ou verificar o processo produtivo (Figs. 15 e 16). 
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3.9.1-FLUXOGRAMA DA CONFEÇÃO DA TRUTA DE CONSERVA EM MOLHO DE ESCABECHE 

O fluxograma da figura 15 representa as etapas da confeção da truta de conserva em molho 

escabeche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura15: Fluxograma da confeção da truta de conserva em molho de escabeche 

 

 

 

 

40 
 



 

3.9.1.1—Sinopse descritiva do fluxograma da confeção da truta de conserva em molho de 

escabeche 

1— Receção e armazenamento das matérias-primas: A receção consiste no recebimento e 

inspeção das matérias-primas, controlo do número e peso dos produtos rececionados e da 

temperatura dos géneros alimentícios refrigerados e congelados. Após a receção das matérias-

primas, estas são armazenadas segundo o sistema FIFO ( First In First Out- primeiro a entrar, 

primeiro a sair), à temperatura ambiente em local seco ou em câmaras de refrigeração ou de 

congelação, de acordo com o definido nas normas gerais de fabrico e higiene. 

1a—Filtração e desinfeção: Operação efetuada à água de abastecimento da unidade de cozinhados 

proveniente de um furo próprio. A água é filtrada em filtros de areia e a desinfeção é efetuada 

automaticamente por intermédio de uma bomba doseadora de cloro. 

2— Matéria-prima principal crua: Nesta etapa seleciona-se o tanque de trutas a abater em função 

do cozinhado que se vai produzir (truta de escabeche ou filetes de truta salmonada fumados). 

3— Preparação da matéria-prima principal: Operação que consiste em calibrar as trutas e mantê-

las no tanque em jejum durante sete dias. 

4— Captura das trutas: Operação que consiste em retirar as trutas vivas dos tanques e sacrificá-las 

em água gelada com CO2. 

5— Amanhar as trutas: Operação que consiste em eviscerar as trutas e prepará-las para serem 

cozinhadas. 

6— Colocar em tabuleiros/pesagem: Nesta operação as trutas depois de amanhadas são pesadas 

e colocadas em recipientes de plástico ou aço inoxidável previamente higienizados. 

7— Fritura: Operação que consiste em imergir as trutas em óleo quente, geralmente a temperaturas 

entre 120°C e 180°C, até à criação de uma crosta acastanhada na superfície das trutas. 

8 e 16— Arrefecimento rápido: Após a fritura das trutas e da confeção do molho de escabeche, 

quando não são enfrascadas de imediato, sofrem um arrefecimento rápido na câmara de choque 

térmico, com acesso direto pela cozinha, onde devem atingir temperaturas de 10°C ou inferiores em 

menos de 2 horas. 

9 e 17— Armazenamento intermédio: As trutas fritas e o molho de escabeche previamente 

arrefecidas são colocadas numa câmara de refrigeração com acesso direto para a cozinha, de onde 

são retiradas quando necessário, podendo ficar armazenadas até ao máximo de 120 horas à 

temperatura de 2°C, segundo o sistema FIFO. 
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10— Matérias-primas auxiliares: Nesta etapa selecionam-se os ingredientes necessários para a 

preparação do molho de escabeche. 

11— Preparação do molho de escabeche: Nesta fase são reunidos os ingredientes em função da 

quantidade de molho que se vai confecionar. 

12— Descongelar os vegetais: Esta operação é efetuada numa câmara de refrigeração, a uma 

temperatura de 4°C. 

13— Pesagem e medição dos ingredientes: Nesta operação os ingredientes são colocados em 

recipientes para efetuar a sua pesagem ou medição, antes de serem misturados. 

14— Misturar: Nesta etapa os ingredientes são adicionados e é feita a sua mistura à mão ou na 

batedeira até ficarem bem misturados. 

15— Refogar: Operação que consiste em frigir os ingredientes em azeite e vinagre até ficarem 

dourados a uma temperatura inferior a 180° C, para conservar as características organoléticas e as 

propriedades nutritivas do azeite. 

18— Adicionar: Nesta operação adicionam-se os produtos preparados (trutas fritas e molho de 

escabeche) para obter a preparação final.  

19— Receção dos frascos: Operação que consiste na receção e inspeção dos frascos. 

20— Armazenamento dos frascos: Após a receção os frascos são armazenados segundo o 

sistema FIFO. 

21— Lavagem dos frascos: Operação que consiste na lavagem e secagem dos frascos em máquina 

de lavar automática. 

22— Enfrascamento: Esta operação consiste em embalar em frascos as trutas fritas com o molho de 

escabeche. 

23— Esterilização: Operação que consiste na esterilização dos frascos dentro de cestos em 

autoclave a temperatura igual ou superior a 121°C, até á mudança de cor da fita de registo da câmara 

de esterilização. 

24— Arrefecimento rápido: Operação que consiste em arrefecer os frascos após a esterilização, na 

câmara de choque térmico, mergulhados em posição invertida em água colorada, devendo atingir a 

temperatura igual ou inferior a 10°C no período de 2 horas. 

25— Armazenamento do produto final: Nesta etapa os frascos são embalados em caixas de cartão 

canelado ou de madeira e acondicionadas em paletes no armazém. O método de armazenagem do 

produto final consiste no sistema FIFO.  
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3.9.2- FLUXOGRAMA DA CONFEÇÃO DOS FILETES DE TRUTA SALMONADA FUMADOS EM 

CONSERA DE AZEITE 

 

O fluxograma da figura 16 representa as etapas da confeção dos filetes de truta salmonada fumados 

em conserva de azeite. 
 

 

Figura 16: Fluxograma da confeção dos filetes de truta salmonada fumados em conserva de 

azeite 
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3.9.2.1 — Sinopse descritiva do fluxograma da confeção dos filetes de truta salmonada em 

conserva de azeite  

1— Receção e armazenamento das matérias-primas: A receção consiste no recebimento e 

inspeção das matérias-primas, controlo do número e peso dos produtos rececionados e da 

temperatura dos géneros alimentícios refrigerados e congelados. Após a receção das matérias-

primas, estas são armazenadas segundo o sistema FIFO ( First In First Out- primeiro a entrar, 

primeiro a sair), à temperatura ambiente em local seco ou em câmaras de refrigeração ou de 

congelação, de acordo com o definido nas normas gerais de fabrico e higiene. 

1a—Filtração e desinfeção: Operação efetuada à água de abastecimento da unidade de cozinhados 

proveniente de um furo próprio. A água é filtrada em filtros de areia e a desinfeção é efetuada 

automaticamente por intermédio de uma bomba doseadora de cloro. 

2— Matéria-prima principal crua: Nesta etapa seleciona-se o tanque de trutas a abater em função 

do cozinhado que se vai produzir (truta pequena ou truta salmonada). 

3— Preparação da matéria-prima principal: Operação que consiste em calibrar as trutas e mantê-

las no tanque em jejum durante sete dias. 

4— Captura das trutas: Operação que consiste em retirar as trutas vivas dos tanques e sacrificá-las 

em água gelada com CO2. 

5— Filetar: Operação que consiste em remover as vísceras, a cabeça e as espinhas às trutas. 

6— Colocar em tabuleiros/pesagem: Nesta operação os filetes de truta são pesados e colocados 

em recipientes de plástico ou aço inoxidável previamente higienizados. 

7— Matérias-primas auxiliares: Nesta etapa selecionam-se os ingredientes necessários para a 

preparação da marinada. 

7a— Azeite reservar: Nesta fase reserva-se o stock  desta matéria-prima auxiliar necessário à 

operação para o enfrascamento do produto acabado. 

7b— Filtração do azeite: Operação que consiste em filtrar o azeite para eliminar eventuais materiais 

estranhos (impurezas). 

8— Preparação da marinada: Nesta fase selecionam-se os ingredientes em função da quantidade 

de filetes que se pretende marinar. 

 9— Descongelar os vegetais: Esta operação é efetuada numa câmara de refrigeração, a uma 

temperatura de 4°C. 
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10— Pesagem dos ingredientes: Nesta operação os ingredientes são colocados em recipientes 

para efetuar a sua pesagem, antes  de serem misturados e incorporados nos filetes. 

11— Misturar: Nesta etapa os ingredientes são adicionados e é feita a sua mistura à mão ou na 

batedeira até ficarem bem misturados. 

12— Adicionar: Esta operação consiste em incorporar nos filetes a marinada seca e acamá-los em 

tabuleiros. 

13— Reservar: Nesta fase os filetes são reservados em tabuleiros à temperatura de 4°C, durante 24 

horas. 

14— Lavar em água: Esta operação consiste em lavar bem em água corrente os filetes previamente 

marinados. 

15— Colocar na câmara de fumagem: Esta operação consiste em carregar o carrinho com os 

tabuleiros de filetes e introduzi-lo na câmara de fumagem. 

16— Secagem: Operação que consiste em aumentar lentamente a temperatura da câmara de 

fumagem até à temperatura de 30°C que se mantém durante 30 minutos, tempo para a superfície dos 

filetes ficar seca. 

17— Fumagem: Operação que consiste em aumentar a temperatura da câmara de fumagem para 

50°C que se mantem durante 30 minutos. 

18— Cozedura: Operação que consiste em elevar a temperatura da câmara de fumagem para 

110°C, durante 45 minutos, tempo necessário para a barbatana dorsal do filete se destacar 

facilmente. 

19— Arrefecimento rápido: Após a fase de cozedura, as trutas são submetidas a um arrefecimento 

rápido na câmara de choque térmico, onde devem atingir temperaturas iguais ou inferiores a 10°C em 

menos de 2 horas. 

20— Adicionar: Nesta operação adiciona-se o azeite previamente reservado aos filetes fumados 

para obter a preparação final. 

21— Receção dos frascos: Operação que consiste na receção e inspeção dos frascos. 

22— Armazenamento dos frascos: Após a receção os frascos são armazenados segundo o 

sistema FIFO. 

23— Lavagem dos frascos: Operação que consiste na lavagem e secagem dos frascos em máquina 

de lavar automática. 

24— Enfrascamento: Esta operação consiste em embalar as trutas fumadas em frascos com o 

azeite. 
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25— Esterilização: Operação que consiste na esterilização dos frascos dentro de cestos em 

autoclave a temperatura igual ou superior a 121°C, até mudança de cor da fita de registo da 

esterilização. 

26— Arrefecimento rápido: Operação que consiste em arrefecer os frascos após a esterilização, na 

câmara de choque térmico, mergulhados em posição invertida em água clorada, devendo atingir a 

temperatura igual ou menor a 10°C, no período de 2 horas. 

27— Armazenamento do produto final: Nesta etapa os frascos são embalados em caixas de cartão 

canelado ou de madeira e acondicionadas em paletes no armazém, até à expedição. O método de 

armazenagem do produto final consiste no sistema FIFO.    

3.10-ANÁLISE DE PERIGOS 

Para assegurar a conformidade do cozinhado acabado com a legislação em vigor, na sua preparação 

e confeção são identificados e registados os perigos passíveis de serem introduzidos ou se 

desenvolverem durante o processo produtivo. A decisão de determinada fase no processo produtivo 

poder constituir um perigo para a segurança alimentar é baseada em fontes de informação, 

designadamente na literatura sobre o assunto, em estudos realizados, reclamações e ainda na 

avaliação das consequências em termos de saúde para o consumidor e na identificação das causas 

que geram os perigos que podem ser listadas por diagramas de causa→efeito, de modo a 

estabelecer as medidas de controlo eficazes e os limites de aceitação (Fig.17). 

 

 

Figura17: Diagrama 6Ms de listagem causa→efeito (Adaptado de Afonso, A. 2008). 

 

3.10.1-PERIGOS MICROBIOLÓGICOS 

Os microrganismos causadores dos perigos microbiológicos são saprófitas dos próprios géneros 

alimentícios crus ou resultam de contaminações, principalmente pelos manipuladores dos alimentos, 

podendo causar toxinfeções alimentares nos consumidores (Lacasse, D. 1995) (Quadros 16 e 17). 
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Quadro 16: Características das principais doenças causadas por bactérias e toxinas 

veiculadas pelo consumo de pescado 

BACTÉRIA ALIMENTOS 
ASSOCIADOS 

PERIODO DE 
INCUBAÇÃO 

DOENÇA 
CAUSADA SIMTOMAS 

DURAÇÃO 
DOS 

SINTOMAS 

Salmonella spp. 
Salmonella typhi 

Salmonella 
paratyphi 

Pescado — 
Salmonelose 

(febre tifóide e 
febre paratifóide) 

Náuseas, 
vómitos, cólicas 

abdominais, 
diarreia, febre, 

cefaleias. 

1 a 2 dias 

Yersinia 
enterocolítica Pescado 24 a 48 horas Yersiniose 

Diarreia e/ou 
vómitos, febre e 

dores 
abdominais. 

— 

Campylobater spp. Pescado 1 a 5 dias 

Campilobacterios
e (enterite ou 

gastroenterite por 
campylobacter) 

Febre, dores 
abdominais, 

náuseas, 
cefaleias e 
mialgias. 

7 a 10 dias 

Vibrio cholerae Pescado cru 6 horas a 5 
dias Cólera 

Diarreia, fezes 
com aspeto de 
água de arroz, 

cólicas 
abdominais, 
vómitos e 

desidratação. 

— 

Vibrio 
parahamolyticus 

Pescado cru, mal 
cozido ou cozido 
e recontaminado 

4 a 96 horas 
(média =15) Gastroenterite 

Diarreia, cólicas 
abdominais, 

náuseas, 
vómitos, 

cefaleias e febre. 

2 dias e 
meio 

Vibrio vulnificos Pescado cru — Gastroenterite 

Gastroenterite ou 
um síndroma 

conhecido como 
“septicemia 
primária”. 

— 

Aeromonas Pescado  Enterite 
Diarreia (fezes 

liquidas) e febre 
moderada. 

— 
 
 
 

Listeria 
monocytogenes 

Pescado cru e 
fumado 

1 hora a 3 
semanas Listeriose 

Septicemia, 
meningite, 
encefalite, 

infeção uterina 
em mulheres 

grávidas, febre 
persistente, 
vómitos e 
diarreia. 

60 horas 

Bacillus cereus Pescado 6 a 15 horas Diarreia e 
vómitos 

Diarreia aquosa, 
cólicas 

abdominais. 
Náuseas e 

vómitos em jacto.  

24 a 48 
horas 

Clostridium 
botulinum 

Pescado salgado 
e defumado 18 a 36 horas Botulismo 

Fadiga extrema, 
vertigens, 
diplopia, 

dificuldade em 
falar e engolir, 

boca seca, dores 
abdominais, 

diarreia e 
obstipação, 
paralisia dos 

músculos 
respiratórios que 
leva à morte por 

asfixia.  

— 

(Adaptado de Baptista, P. e Venâncio, A. 2003) 
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Quadro 17- Intoxicações alimentares associadas ao consumo de pescado 

TOXINAS SINTOMAS ALIMENTOS ASSOCIADOS 

Intoxicações de 
Ciguatera de 

pescado 

Alterações gastrointestinais (náuseas, 
vómitos e diarreia), neurológicas 

(parestesias, artralgias, mialgias e 
vertigens) e cardiovasculares (arritmia 

e redução da pressão arterial). 

Arenque, cavala e peixes 
carnívoros 

Intoxicações por 
escombro toxina 

(também chamada 
de envenenamento 

por histamina) 

Queimor bucal, prurido e erupções 
cutâneas, cefaleias, redução da 

pressão arterial 

Peixes azuis, (sardinha, 
arenque e cavala) 

(Adaptado de Baptista, P. e Venâncio, A. 2003) 

A ocorrência de perigos microbiológicos é minimizada no processo da confeção pelas temperaturas 
do óleo da fritura e da fumagem a quente e pelo pH ácido do molho de escabeche que destroem as 
formas vegetativas dos microrganismos e inibem a germinação dos esporos, designadamente do 
temível Clostridium Botulinum (Quadro 18). 

  

Quadro 18- Principais condições para a ocorrência de perigos microbiológicos 

Perigos 
Parâmetros 

TMin 
(°C) 

TMáx 
(°C) 

pH Min pH Máx aw Min NaClMáx (%) 

Baccilus cereus 5 55 4.9 8.8 0.93 10 
Campylobacter jejuni 32 45 4.9 8.8 0.98 2 

Clostridium Botulinum tipo E 3 45 4.9 8.8 0.98 5 
Clostridium Botulinum tipo A e 

B 10 50 4.6 8.5 0.93 10 

Clostridium perfringens 12 50 5.5 9.0 0.943 7 
Escherichia coli 7 46 4.4 9.0 0.95 6.5 

Listeria monocytogenes 0 45 4.39 9.4 0.92 10 
Salmonella spp 5 47 4.2 9.5 0.94 8 

Shigella spp 7 47 4.9 9.3 0.97 5.2 
Staphylococcus aureus- 

-crescimento 7 48 4 10 0.83 20 

Staphylococcus aureus- 
-toxina 10 46 4.5 9.6 0.88 10 

Vibrio parahaemolyticus 5 43 4.8 11 0.94 10 
Vibrio cholerae 10 43 5 10 0.97 6 
Vibrio vulnificus 8 43 5 10.2 0.96 5 

Yersínia enterocolitica -1 42 4.2 9.6 0.97 7 
Fonte: ICMSF. 1980; ICMSF, 1986; FDA. 2001 (Adaptado de Baptista, P., Pinheiro, G. e Alves, P. 

2003) 
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Apesar da fritura, da fumagem a quente e do molho de escabeche, utilizados no processo de 

confeção poderem inativar os microrganismos, a prevenção das doenças e toxinfeções de origem 

microbiana começa no controlo e na análise das matérias-primas e no cumprimento das boas práticas 

normais de higiene (BPNH), monitorizada por uma check list e pela técnica da zaragatoa : segurando 

o delimitador contra a área de amostragem aleatória (mãos do operador, superfícies de trabalho 

limpas, desinfetadas e secas) com luvas esterilizadas, esfrega-se a área selecionada cerca de dez 

vezes no sentido ascendente, exercendo uma pressão firme e constante sobre a superfície (Moura, 

A. 2008). Em seguida, para prevenir a contaminação, coloca-se de imediato a zaragatoa num tubo 

com solução de ringer a 10%. O tubo é identificado com o nome Truticeira, a data e o nº da amostra, 

e guardado em refrigeração a 4°C, até à análise no laboratório prestador do serviço.  

 

3.10.2-PERIGOS QUÍMICOS 

Os perigos químicos podem estar presentes naturalmente nos alimentos (histamina) ou serem 

adicionados intencionalmente ou não aos alimentos em alguma fase da cadeia alimentar ou processo 

produtivo como por exemplo inseticidas, metais pesados, benzopirenos (hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos), agentes de limpeza, desinfetantes e lubrificantes dos equipamentos, conservantes 

alimentares, (por exemplo, nitritos e sulfitos) antioxidantes, (por exemplo, ácido cítrico e ácido 

ascórbico), sequestrantes, reguladores de acidez, entre outros (Lidon, F. e Silvestre, M. 2010).    

 

3.10.3-PERIGOS FÍSICOS 

Os alimentos podem ser contaminados por uma grande variedade de corpos estranhos como poeiras, 

areias, vidro, metais, adornos, pelos, cabelos ou podem conter constituintes naturais como espinhas, 

suscetíveis de causarem dano ao consumidor. 

3.11- AVALIAÇÃO DOS PERIGOS 

 Para a correta seleção dos PCC’s e PPRO’s e para a implementação das medidas de controlo mais 

adequadas ao longo do processo de confeção efetuou-se uma cuidada análise de todos os perigos 

(biológicos, químicos e físicos) que estão associados a cada uma das etapas do processo da 

confeção. A identificação dos potenciais perigos baseou-se na recolha e avaliação de informação 

bibliográfica sobre os mesmos e foram classificados em quatro níveis, de acordo com a sua 

severidade (Baptista, P.,Noronha, J., Oliveira, J. e Saraiva, J. 2003): 

• Elevado (Pode provocar morte): intoxicações e infeções e/ou envenenamentos graves com 

origem em microrganismos patogénicos (Salmonella typhi, Listeria monocytogenes, 

Escherichia coli 0157:H7, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus), esporulados (Clostridium 

botulinum), toxinas e alergénios; 
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• Médio (Pode provocar doença severa ou crónica) : Brucella spp, Campylobacher spp, 

Samonella spp, Shigella spp, Streptococcus tipo A, Yersinia entercolitica, vírus de hepatite A, 

micotoxinas, dioxinas e benzopirenos, vidros e partículas metálicas; 

• Baixo (Doenças moderadas): Bacillus spp, Clostridium perfrigens, Staphylococcus aureus, 

vírus Norwalk, parasitas, histamina, metais pesados, resíduos de detergentes e desinfetantes, 

partículas plásticas, lubrificantes e espinhas; 

• Negligenciável (sem consequências relevantes para a saúde): aditivos alimentares e 

hidroperóxidos. 

Visto não existir histórico de ocorrências na empresa devido à unidade de cozinhados ser recente, a 

probabilidade de ocorrência foi determinada com base em informações bibliográficas referentes a 

incidências dos perigos em unidades homólogas e foram estabelecidos quatro graus para a 

probabilidade (Baptista, P.,Noronha, J., Oliveira, J. e Saraiva, J. 2003): 

• Elevado: Frequente acontecer (mais de três ocorrências); 

• Médio: Pouco frequente (duas a três ocorrências); 

• Baixo: Muito pouco frequente (apenas uma ocorrência); 

• Remoto: Sem ocorrências conhecidas. 

Os perigos identificados e avaliados relativamente aos níveis de severidade dos seus efeitos e aos 

graus de probabilidade da sua ocorrência, foram analisados numa matriz de avaliação de perigos 

para determinar a sua significância (Quadro 19 e 20). 

 

Quadro 19- Método para determinar a significância do perigo 

Graus de 
Probabilidade 

Níveis de 
Severidade Significância do Perigo 

gP nS gP x nS 
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 Quadro 20- Matriz de avaliação dos perigos 

  Níveis de Severidade (nS) 

  Elevada (nSE 4) Média (nSM 3) Baixa (nSB 2) Negligenciável (nSN 
= 1) 

G
ra

us
 d

e 
Pr

ob
ab

ili
da

de
 (g

P)
 

Elevada 
 (gPE 4)  

gPE4 x nSE4 = 16 

 
 
gPE4 x nSM3 = 
12  
 

gPE4 x nSB2 = 8 gPE4 x nSN1 = 4 

Significância Maior Significância 
Maior 

Significância 
Média Significância Menor 

Média  
(gPM 3) 

gPM3 x nSE4 = 12 gPM3 x nSM3 = 9 gPM3 x nSB2 = 6 gPM3 x nSN 1 = 3 

Significância Maior Significância 
Maior 

Significância 
Média Significância Menor 

Baixa  
(gPB 2) 

gPB2 x nSE4 = 8 gPB2 x nSM3 = 6 gPB2 x nSB2 = 4 gPB2 x nSN1 = 2 
Significância 

Média 
Significância 

Média 
Significância 

Menor Significância Menor 

Remota  
(gPR 1) 

gPR1 x nSE4 = 4 gPR1 x nSM3 = 3 gPR1 x nSB2 = 2 gPR1 x nSN1 = 1 
Significância 

Menor 
Significância 

Menor 
Significância 

Menor Significância Menor 

 

Com base no grau de probabilidade de ocorrência versus o nível da severidade dos efeitos dos 

perigos, calculou-se a significância do perigo em Maior, Média e Menor.  

De acordo com a significância, as medidas a adotar para o controlo de determinado perigo são 

diferentes. Os perigos com significância Menor são controlados pelos planos de Pré-

requisitos/Códigos de Boas Práticas. Os perigos com uma significância Maior ou Média foram 

analisados primeiramente na Árvore de Decisão para classificação dos mesmos como PCC’s ou 

PPRO’s, tendo por base uma abordagem lógica de acordo com os (Quadros 21 e 22 e Anexo1). 

 

Quadro 21-Medidas de controlo dos perigos 

Significância do perigo Medidas de controlo do perigo 

Maior 
Árvore de Decisão (PCC’s/PPRO’s) 

Média 

Menor Planos de Pré-requisitos/Códigos de Boas 
Práticas (PPR’s/CBP) 
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Quadro 22: Questões da Árvore de Decisão 

Critérios indicados no requisito 7.4.4 da NP EN ISO 22000:2005 

Questão 1: Existe exequibilidade de monitorização (por exemplo a aptidão para ser 
monitorizada em tempo útil, de modo a permitir correções imediatas)? 

Questão 2: Existe a probabilidade de falha no funcionamento de uma medida de controlo ou 
numa variabilidade significativa do processo? 

Questão 3: Qual a severidade da(s) consequência(s) em caso de falha no seu 
funcionamento? 

Questão 4: Existem efeitos sinérgicos (ou seja, a interação que ocorre entre duas ou mais 
medidas, resulta numa combinação maior que a soma dos efeitos individuais)? 

(Adaptado de: NP EN ISO 22000:2005) 

A classificação dos perigos mais significativos (significância maior e média), foi obtida através das 

respostas às questões da árvore de decisão, determinando se o perigo associado à etapa em causa 

é classificado como um PCC ou um PPRO (Quadro23). 

 

Quadro 23: Respostas às Questões da Árvore de Decisão 

Questões Respostas Sim Não 

Q1 É exequível a sua monitorização? 2 1 

Q2 Existe a probabilidade de falha ou a sua variabilidade é 
significativa no funcionamento da medida de controlo? 1 2 

Q3 A severidade das consequências é alta em caso de falha? 2 1 

Q4 Existem efeitos sinérgicos, cujo resultado combinado seja 
mais eficaz? 1 2 

Q1 + Q2 + Q3 + Q4 > 6 PCC 

Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ≤ 6 PPRO 

    (Adaptado de: NP EN ISO 22000:2005) 

 

Na resposta às questões da Árvore de Decisão para classificar o perigo como PCC/ PPRO, aplicou-

se o critério classificativo das medidas de controlo do perigo do quadro 21. Depois de dar resposta às 

questões do quadro 22 e quando a soma de  Q1 + Q2 + Q3 + Q4 (Quadro 23) obteve  pontuação 

superior a 6 valores, a medida de controlo foi monitorizada como um PCC. Quando a soma de Q1 + 
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Q2 + Q3 + Q4 obteve pontuação inferior ou igual a 6 valores, a medida de controlo foi monitorizada 

como um PPRO.  

Quando classificado como um PPRO o perigo é controlado numa etapa posterior do processo da 

confeção e quando classificado como um PCC o perigo é controlado por uma medida de controlo 

nessa etapa de confeção do cozinhado. 

Após a seleção e a classificação das medidas de controlo para a confeção das trutas de conserva em 

molho de escabeche e dos filetes de truta salmonada fumados em conserva de azeite, elaboraram-se 

os diagramas de confeção com as medidas de controlo distinguidas como PCC e PPRO, onde se 

descrevem a sequência e as interações do processo da confeção.  
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3.12- MEDIDAS DE CONTROLO NA CONFEÇÃO DA TRUTA DE CONSERVA EM MOLHO DE 

ESCABECHE 

A figura 18 representa a confeção da truta  de conserva em molho de  escabeche com a classificação 

das medidas de controlo distinguidas como PCC e PPRO. 

 

Figura 18: Diagrama da confeção da truta de conserva em molho de escabeche com a seleção 

das medidas de controlo 
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Os quadros seguintes descrevem as medidas de controlo distinguidas como PCC’s e PPRO’s no processo de confeção da truta de conserva em molho de 

escabeche (Quadros 24,25,26,27,28,29). 

 

Quadro 24-Etapa 7: Fritura da matéria-prima principal (trutas) 

 

Legenda: PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF (Normas gerais de higiene e fabrico). 

 

 

Perigos Causas Medidas de controlo 
Significância 

do perigo 
Questões PCC/ 

PPRO 
Respostas PCC/ 

PPRO Árvore de Decisão Q1 Q2 Q3 Q4 

P S SP Q1 Q2 Q3 Q4 

 Sim Sim Sim Não PCC 1 
 

7-
Fr

itu
ra

 d
a 

m
at

ér
ia

-p
rim

a 
pr

in
ci

pa
l 

Q Óleo da fritura 

Falha do medidor 
de compostos 

polares. Abuso do 
tempo e das 

temperaturas do 
processo. 

PPR-Manutenção 
preventiva do 

equipamento. Controlo 
da oxidação do óleo e 

das temperaturas. 

3 3 9 Sim Sim Sim Não 

Q 
Produtos de 

higienização e 
desinfeção. 

Falha do PL. 
PPR-Controlo do PL. 

NGHF-Regras de 
higiene para a 

manipulação dos 
alimentos. 

Sensibilização/Formaçã
o dos trabalhadores. 

Menção na rotulagem. 
Cumprimento do PL. 
NGHF- Regras de 

higiene para a 
manipulação dos 

alimentos. 

2 2 4 
          

Q Alergénios 

Falha do PL. Más 
práticas de 

manipulação de 
equipamentos e 

alimentos. 

1 3 3 
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Quadro 25 – Etapa 8: Arrefecimento rápido (trutas fritas) 

Legenda: PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF (Normas gerais de higiene e fabrico). 

 

 

 

 Perigos Causas Medidas de 
controlo 

Significânci
a do perigo 

Questões PCC/ 
PPR

O 

Respostas 
PCC/ 
PPRO 

Árvore de Decisão Q1 Q2 Q3 Q4 

P S SP Q1 Q2 Q3 Q4 

PCC/ 
PPR

O 
Sim Sim Não Sim 

8-
 A

rr
ef

ec
im

en
to

 rá
pi

do
 

B 

Aumento da 
carga microbiana 
(E. Coli 
Salmonella spp 
Listeria 
monocytogenes 
Staphylococcus 
aureus 
Esporos de 
clostridium) 

Falha do PL. 
Más práticas 

de 
manipulação 

dos 
alimentos. 

NHGF-Regras 
de higiene 

para a 
manipulação 

dos alimentos. 
Controlo do 

tempo/ 
temperatura 

da câmara de 
arrefecimento. 
Sensibilização/ 
formação dos 
trabalhadores. 

2 4 8 Sim Sim 

  

PPRO 1 

F Vidros 

Quebra de 
lâmpadas, 
janelas ou 
proteções 

PPR-NGHF- 
Verificação da 

integridade 
dos vidros 

pela respetiva 
check-list para 

quebra de 
vidros. 

1 3 3 
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Quadro 26-Etapa 16: Arrefecimento rápido (molho de escabeche) 

 

           Legenda: PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF (Normas gerais de higiene e fabrico). 

 

 

 
 Perigos Causas Medidas de 

controlo 

Significância 
do perigo 

Questões PCC/ 
PPRO 

Respostas 
PCC/ 
PPRO 

Árvore de Decisão Q1 Q2 Q3 Q4 

P S SP Q1 Q2 Q3 Q4 

PCC/ 
PPRO Sim Sim Não Sim 

16
- A

rr
ef

ec
im

en
to

 rá
pi

do
 B 

Aumento da carga 
microbiana 
(E. Coli, 
Salmonella spp, 
Listeria 
monocytogenes, 
Staphylococcus 
aureus, 
Esporos de 
clostridium) 

Falha do PL. 
Más práticas 

de 
manipulação 

dos 
alimentos. 

NHGF-Regras 
de higiene 

para a 
manipulação 

dos alimentos. 
Controlo do 

tempo/ 
temperatura 

da câmara de 
arrefecimento. 
Sensibilização

/ Formação 
dos 

trabalhadores. 

2 4 8 Sim Sim 

  

PPRO 2 

F Vidros 

Quebra de 
lâmpadas, 
janelas ou 
proteções 

PPR-NGHF- 
Verificação da 

integridade 
dos vidros 

pela respetiva 
check-list para 

quebra de 
vidros. 

1 3 3 
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Quadro 27- Etapa 22: Enfrascamento (trutas de escabeche) 

 

 

 

 
Perigos Causas Medidas de controlo 

Significância 
do perigo 

Questões PCC/ 
PPRO 

Respostas PCC/ 
PPRO Árvore de decisão Q1 Q2 Q3 Q4 

P S SP Q1 Q2 Q3 Q4 

PCC/ 
PPRO Não Sim Não Não PPRO 3 

22
 –

 E
nf

ra
sc

am
en

to
 

B 

Staphylococcus aureus 

Falha no PL. Más práticas 
de manipulação dos 

alimentos. Abuso de tempo 
e temperatura da 

operação. 

PPR- Controlo do PL NGHF – Regras de 
higiene para a manipulação dos 

alimentos. Sensibilização/Formação dos 
trabalhadores. PPR-manutenção 

preventiva. 

2 3 6 

Não Sim Não 

 

B Toxina estafilocócica Feridas não protegidas 

PPR- NGHF- Utilização de luvas. 
Sensibilização/Formação dos 

trabalhadores. PPR-manutenção 
preventiva. 

2 3 6 

Q Produtos de higienização 
e desinfeção. 

Água não respeita os 
critérios físico-químicos do 

Decreto-Lei 
306/2007.Falha na 

máquina de lavar os 
frascos. 

Controlo regular da qualidade da água 
de acordo com a legislação. PPR- 
Controlo do PL. NGHF-Regras de 
higiene para a manipulação dos 

alimentos. Sensibilização/Formação dos 
trabalhadores. 

2 2 4 

          

Q Alergénios 
 

Falha do PL. Más práticas 
de manipulação dos 

equipamentos e alimentos. 

Menção na rotulagem. 
Formação/Sensibilização dos 

trabalhadores. Cumprimento do PL. 
NGHF-Regras de higiene para a 

manipulação dos alimentos. 

1 4 4 

          

Q Lubrificantes 
Contaminação com 

lubrificantes provenientes 
dos equipamentos. 

PPR – Manutenção preventiva 1 2 2 
          

F Vidros Quebra de frascos. 
PPR – NGHF – Verificação da 

integridade dos frascos. Inspeção visual 
do enfrascamento.  

1 3 3 
          

F Partículas metálicas Adornos pessoais 

PPR – NGHF – Interdita a utilização de 
adornos pessoais. 

Formação/Sensibilização dos 
trabalhadores. Cumprimento do Código 

de Boas Práticas. Inspeção visual do 
enfrascamento. 

1 3 3 

          

      Legenda: PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF (Normas gerais de higiene e fabrico). 
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Quadro 28- Etapa 23: Esterilização (frascos das trutas de escabeche) 

 

    Legenda: PPR (Programa de Pré-requisitos);  

 

 

 

 

 

Perigos Causas Medidas de 
controlo 

Significância 
do perigo 

Questões PCC/ 
PPR

O 

Respostas PCC/ 
PPRO 

 

Árvore de decisão 
Qa1 Q2 Q3 Q4 

P S SP Q1 Q2 Q3 Q4 

PCC/ 
PPR

O 
Sim Não Sim Não 

 

PCC 2  

23
- E

st
er

ili
za

çã
o 

B 

Sobrevivência de 
microrganismos devido 

a tratamento térmico 
inadequado (E.Coli 

Salmonella spp. 

Bolores e leveduras 

Listeria monocytogenes 

Staphylococcus aureus 

Esporos de Clostridium) 

Falha do 
autoclave/ 

esterilizador 

Calibração da sonda 
de temperatura.  

PPR-Manutenção do 
equipamento. 
Formação do 

pessoal. 

2 4 8 Sim Não Sim Não 
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Quadro 29 – Etapa 24 : Arrefecimento rápido (Frascos esterilizados das trutas de escabeche) 

 

 

 

 Perigos Causas Medidas de 
controlo 

Significância do 
perigo 

Questões PCC/ 
PPRO 

Respostas 

PCC/ 
PPRO 

Árvore de Decisão Q1 Q2 Q3 Q4 

P S SP Q1 Q2 Q3 Q4 

PCC/ 
PPRO Sim Sim Não Sim 

24
- A

rr
ef

ec
im

en
to

 rá
pi

do
 

B 

Aumento da 
carga 

microbiana (E. 
Coli ; 

Salmonella spp; 
Listeria 

monocytogenes;  
Staphylococcus 

aureus; 
Esporos de 
Clostridium) 

 Esterilização 
deficiente e/ou 

recontaminação 
com 

microrganismos 
patogénicos, após 
esterilização por 

enchimento 
excessivo dos 

frascos. Falha no 
controlo da 

temperatura na 
câmara de 

refrigeração. Baixa 
concentração de 
cloro na água de 

refrigeração. 

Controlo do tempo/ 
temperatura e da 
concentração do 
cloro da água. 
Sensibilização/ 
formação dos 
trabalhadores. 

Respeitar o espaço 
de cabeça dos 

frascos. 

2 4 8 Sim Sim 

  

PPRO 4 
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3.13- MEDIDAS DE CONTROLO NA CONFEÇÃO DOS FILETES DE TRUTA SALMONADA  

FUMADOS EM CONSERVA DE AZEITE 

A figura 19 representa a confeção dos filetes da truta salmonada fumados em conserva de azeite com a 

classificação das medidas de controlo distinguidas como PCC e PPRO. 

 

Figura 19 - Diagrama da confeção dos filetes de truta salmonada fumados em 

conserva de azeite, com a seleção das medidas de controlo 

Os quadros seguintes descrevem as medidas de controlo distinguidos como PCC’s e PPRO’s no 

processo de confeção dos filetes de truta salmonada fumados em conserva de azeite (Quadros 

30,31,32,33,34). 
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Quadro 30 – Etapa 18 : Cozedura (filetes de truta salmonada fumados) 

 

Perigos Causas Medidas de 
controlo 

Significân
cia  do 
Perigo 

 
Questões 

 

PCC/ 
PPR

O Q1 Q2 Q3 Q4 
PCC/ 
PPRO Árvore de Decisão 

P S S
P Q1 Q2 Q3 Q4 

18
-C

oz
ed

ur
a 

da
 tr

ut
a 

fu
m

ad
a 

B 

 
Desenvolvimento de 

microrganismos (E. coli 
Salmonella spp 

Bolores e leveduras 
Listeria monocytogenes 
Staphylococcus aureus 
Esporos de Clostridium) 

Falha do PL. Más 
práticas de 

manipulação dos 
alimentos. Tempo e 

temperatura da 
operação deficientes. 
Água não respeita os 

critérios 
microbiológicos do 

decreto-Lei nº 
306/2007. 

PPR-Controlo do PL. 
NGHF-Regras de 

higiene para a 
manipulação dos 

alimentos. Controlo 
de tempo e 

temperatura. 
Sensibilização/ 
Formação dos 
trabalhadores. 

Controlo regular da 
qualidade da água de 

acordo com a 
legislação 

2 4 8 Sim Não Sim Não PCC/ 
PPRO Sim Não Sim Não PCC 1 

Q Produtos de higienização 
e desinfeção. Falha do PL. 

PPR – Controlo do 
PL NGHF-Regras de 

higiene para a 
manipulação dos 

alimentos. 
Sensibilização/ 
Formação dos 
trabalhadores. 

2 2 4     

 

    

 

Q Alergénios 

Falha do PL. Más 
práticas de 

manipulação de 
equipamentos e 

alimentos 

Menção na 
rotulagem. 

Formação/Sensibiliza
ção dos 

trabalhadores. 
Cumprimento do PL. 

NGHF-Regras de 
higiene para a 

manipulação dos 
alimentos. 

1 4 4     
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Quadro 31 – Etapa 19: Arrefecimento rápido (filetes fumados) 

 

 

      Legenda: PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF (Normas gerais de higiene e fabrico). 

 

 

 

 Perigos Causas Medidas de 
controlo 

Significância do 
perigo 

Questões PCC/ 
PPRO 

Respostas 
PCC/ 
PPRO 

Árvore de Decisão Q1 Q2 Q3 Q4 

P S SP Q1 Q2 Q3 Q4 

PCC/ 
PPRO Sim Sim Não Sim 

19
- A

rr
ef

ec
im

en
to

 rá
pi

do
 

B 

 
Aumento da carga 

microbiana 
(E. Coli 

Salmonella spp 
Listeria 

monocytogenes 
Staphylococcus 

aureus 
Esporos de 
clostridium) 

 Falha no 
controlo do 

tempo/ 
temperatura na 

câmara de 
arrefecimento. 
Falha do PL. 

Más práticas de 
manipulação 

dos alimentos. 

Controlo do 
tempo/ 

temperatura da 
câmara de 

arrefecimento. 
NHGF-Regras de 

higiene para a 
manipulação dos 

alimentos. 
Sensibilização/ 
Formação dos 
trabalhadores. 

2 4 8 Sim Sim 

  

PPRO 1 

F Vidros 

Quebra de 
lâmpadas, 
janelas ou 
proteções 

PPR-NGHF- 
Verificação da 
integridade dos 

vidros pela 
respetiva check-
list para quebra 

de vidros. 

1 3 3 
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Quadro 32- Etapa24: Enfrascamento (filetes fumados)  

 

Legenda: PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF (Normas gerais de higiene e fabrico). 

 

 

Perigos Causas Medidas de controlo 
Significância 

do perigo 

Questões 
PCC/ 
PPRO 

Respostas 
PCC/ 
PPRO 

Árvore de Decisão Q1 Q2 Q3 Q4 
P S SP Q1 Q2 Q3 Q4 

PCC/ 
PPRO Sim Sim Não Não PPRO 2 

24
 –

 E
nf

ra
sc

am
en

to
 

B Staphylococcus aureus 

Falha no PL. Más 
práticas de 

manipulação dos 
alimentos. Abuso de 
tempo e temperatura 

da operação. 

PPR- Controlo do PL NGHF – Regras de 
higiene para a manipulação dos 

alimentos. Sensibilização/Formação dos 
trabalhadores. PPR-manutenção 

preventiva. 

2 3 6 

Sim Não Não 

 

B Toxina estafilocócica Feridas não 
protegidas 

PPR- NGHF- Utilização de luvas. 
Sensibilização/Formação dos 

trabalhadores. PPR-manutenção 
preventiva. 

2 3 6 

Q 
Produtos de 

higienização e 
desinfeção. 

Água não respeita 
os critérios físico-

químicos do 
Decreto-Lei nº 

306/2007. Falha na 
máquina de lavar os 

frascos. 

Controlo regular da qualidade da água 
de acordo com a legislação. PPR- 
Controlo do PL. NGHF-Regras de 
higiene para a manipulação dos 

alimentos. Sensibilização/Formação dos 
trabalhadores. 

2 2 4 

          

Q Alergénios 
 

Falha do PL. Más 
práticas de 

manipulação dos 
equipamentos e 

alimentos. 

Menção na rotulagem. 
Formação/Sensibilização dos 

trabalhadores. Cumprimento do PL. 
NGHF-Regras de higiene para a 

manipulação dos alimentos. 

1 4 4 

          

Q Lubrificantes 

Contaminação com 
lubrificantes 

provenientes dos 
equipamentos. 

PPR – Manutenção preventiva 1 2 2 

          

F Vidros Quebra de frascos. 
PPR – NGHF – Verificação da 

integridade dos frascos. Inspeção visual 
do enfrascamento. 

1 3 3 
          

F Partículas metálicas Adornos pessoais 

PPR – NGHF – Interdita a utilização de 
adornos pessoais. 

Formação/Sensibilização dos 
trabalhadores. Cumprimento do Código 

de Boas Práticas. Inspeção visual do 
enfrascamento. 

1 3 3 
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Quadro 33- Etapa 25: Esterilização (frascos dos filetes fumados) 

Legenda : PPR (Programa de Pré-requisitos) 

Quadro 34- Etapa 26: Arrefecimento rápido (frascos esterilizados dos filetes fumados) 

 
Perigos Causas Medidas de controlo 

Significância 
do perigo 

Questões PCC/ 
PPRO 

Respostas PCC/ 
PPRO Árvore de Decisão Q1 Q2 Q3 Q4 

P S S
P 

Q1 Q2 Q3 Q4 

PCC/ 
PPRO Sim Não Sim Não PCC 2 

25
- E

st
er

za
çi

liã
o 

B 

Sobrevivência de 
microrganismos (E.Coli, 

Salmonella spp, 
Bolores e leveduras, 

Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus, 
Esporos de Clostridium). 

Falha do 
autoclave/ 

esterilizador 

Calibração da sonda de 
temperatura.  

PPR-Manutenção do 
equipamento. Formação 

do pessoal. 

2 4 8 Sim Não Sim Não 

 Perigos Causas Medidas de 
controlo 

Significância do 
perigo 

Questões PCC/ 
PPRO 

Respostas 

PCC/ 
PPRO 

Árvore de Decisão Q1 Q2 Q3 Q4 

P S SP Q1 Q2 Q3 Q4 

PCC/ 
PPRO Sim Sim Não Sim 

26
-A

rr
ef

ec
im

en
to

 rá
pi

do
 

B 

Aumento da carga 
microbiana (E. Coli, 

Salmonella spp, 
Listeria 

monocytogenes, 
Staphylococcus 

aureus, 
Esporos de 
Clostridium). 

Esterilização deficiente e/ou 
recontaminação com 

microrganismos patogénicos, 
após esterilização com 

enchimento excessivo dos 
frascos. Falha no controlo da 
temperatura na câmara de 

refrigeração. Baixa 
concentração de cloro na água 

de refrigeração. 

Controlo  
do tempo/ 

temperatura  
e da 

concentração 
de cloro da 

água. 
Sensibilização/ 
formação dos 
trabalhadores. 

Respeitar o 
espaço de 
cabeça dos 

frascos. 

2 4 8 Sim Sim 

  

PPRO 3 
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3.14- SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, AÇÕES CORRETIVAS E MAPAS DE REGISTO 

Decorrentes das medidas de controlo estabelecidas, foram delineados os planos de monitorização e 

de controlo a adotar nos PCC’s e PPRO’s, com o objetivo de obter no final do processo um cozinhado 

seguro e de qualidade. Os planos HACCP e PPRO (PHP) correspondentes à confeção da truta de 

conserva em molho de escabeche e dos filetes de truta salmonada fumados em conserva de azeite, 

acompanhados dos respetivos mapas de registo, estão representados nos anexos 16 a 37. 

Os registos dos controlos das etapas da confecção dos cozinhados em mapas próprios que 

acompanham todo o processo de laboração do produto, facilitam a sua rastreabilidade. 

Para antecipar a eventual perda de controlo implementou-se um sistema informático de monitorização 

com registo imediato e automático dos parâmetros monitorizáveis do binómio tempo-temperatura, das 

câmaras de refrigeração e do arrefecimento rápido, do  autoclave de esterilização e da câmara de 

fumagem. 

* * * 

O molho de escabeche é confecionado de forma a apresentar um pH de 4,5 controlado através da 

medição por um potenciómetro munido de sonda. O teor de compostos polares é controlado por teste 

colorimétrico rápido (Veóleo®) semanalmente e sempre que o óleo se apresente muito escuro ou 

com muitas partículas, com registo em mapa próprio (Quadro 35). 

 

Quadro 35: Mapa do registo semanal de controlo do óleo da fritura 

Dia Fritadeira Resultados Obs. Responsável 
Cuba 1 Cuba 2 Bom Médio Mau   

1  Óleo novo      
2        
3 Óleo novo       
4        
5  Teste   X Óleo rejeitado  

 

O estabelecimento de limites críticos operacionais nas medidas de controlo, indica a tendência da 

perda de controlo ainda dentro da margem de segurança alimentar do produto, o que possibilita 

implementar atempadamente ações corretivas de forma a repor de novo os parâmetros de controlo 

dentro dos limites da segurança alimentar estabelecidos.  
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3.15—PLANEAMENTO DE VERIFICAÇÃO 

A confeção dos cozinhados está sujeita às atividades de verificação determinadas no Regulamento 

(CE) nº 852/2004, que incluem: 

 

3.15.1—AUDITORIAS PARA VERIFICAR SE O PLANO (HACCP/PPRO) ESTÁ IMPLEMENTADO 

Estas auditorias são feitas à empresa por auditores externos e/ou internos (auditorias de 1ª parte) e 

por fornecedores e outros agentes económicos (auditorias de 2ª parte). 

As auditorias são feitas pela revisão dos registos para averiguar se os procedimentos e as atividades 

declarados no plano HACCP e no sistema de PPRO’s estão implementadas e por entrevistas aos 

trabalhadores e observação no local da produção de forma a assegurar que as medidas de controlo 

dos perigos indicados no diagrama de fabrico estão a ser executadas. 

 

3.15.2—REVISÃO DOS DOCUMENTOS E VALIDAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DOS 

PLANOS 

A revisão dos documentos de registo é feita trimestralmente pelo gerente em reunião com os 

trabalhadores. 

Periodicamente são feitas análises físico-químicas e microbiológicas da água de abastecimento da 

unidade de cozinhados e ao produto final e zaragatoas às mãos dos trabalhadores e às superfície de 

trabalho. 

 

3.16—CONTROLO DE NÃO CONFORMIDADES 

A Truticeira tem implementado um plano das ações corretivas a tomar e os passos a seguir na 

retirada dos produtos de acordo com os seguintes procedimentos:  

•Separação do produto não conforme; 

•Análise da não conformidade, identificação das causas e definição do destino a dar aos produtos; 

•Informar as partes interessadas (Autoridades Regulamentares), quando aplicável. 

Existe uma zona própria para os produtos não conformes e toda a situação que leva à não 

conformidade (perda de controlo dos limites críticos estabelecidos para os PCC’s e PPRO’s) é 

registada e leva à revisão do processo produtivo. 
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As não conformidades detetadas são registadas em impresso próprio de não conformidades onde é 

identificada a não conformidade e a sua causa, as ações corretivas, o prazo de execução e a 

verificação (Anexo 38). Este procedimento permite também definir ações preventivas de forma a 

evitar a repetição de ocorrências. 

 

3.17—VALIDAÇÃO, VERIFICAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

Com o objetivo de garantir cada vez mais a Segurança Alimentar, através da melhoria contínua do 

SGSA a gerência, com base na análise do conjunto de informações previamente recolhidas, avalia o 

estado de eficácia do SGSA implementado e a Politica de Segurança Alimentar adotada bem como o 

seu cumprimento. 

A atualização, verificação e melhoria do SGSA são efetuadas de forma contínua através da revisão 

da análise dos perigos, do plano HACCP e do sistema do Plano de Pré-Requisitos Operacionais. 

Para tal a Truticeira implementou processos de validação que asseguram que as medidas de controlo 

utilizadas são eficazes e que permitem alcançar o nível de controlo previsto para os perigos 

identificados. Durante o processo de confeção são efetuadas inspeções visuais e o produto acabado 

é sujeito, por amostragem, a controlo microbiológico e físico-químico mediante análises efetuadas em 

laboratório externo acreditado, afim de demonstrar a sua conformidade com o Regulamento (CE) 

2073/2005 e verificar se os elementos adotados no plano HACCP e no sistema de PPRO’s são 

efetivos e adequados. 

Quando os resultados da validação demonstram que as medidas de controlo não permitem a 

obtenção de cozinhados seguros ou se verificam não conformidades, são efetuadas modificações no 

processo produtivo que podem consistir na formação do pessoal, na alteração das medidas de 

controlo, na mudança das matérias-primas utilizadas ou mesmo do método de produção, 

assegurando assim a melhoria contínua do SGSA. 

 

3.18— SISTEMA DE RASTREABILIDADE 

A Truticeira de acordo com os Regulamentos (CE) nº178/2002, 1642/2003 e Regulamento de 

execução (UE) 931/2011 identifica as matérias-primas rececionadas e regista em mapa próprio o 

nome do produto, o fornecedor, a quantidade, a origem, o lote de origem, o lote interno e o processo 

de fabrico (Anexos 2 e 15). 

Para facilidade de arquivo e de controlo estes dados são armazenados em sistema informático. 

De forma a facilitar a regra FIFO, sempre que se faz a receção de mercadorias são armazenadas de 

forma a só começarem a sair depois de se esgotarem as que existem em stock. 
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Para o produto acabado existe o registo de inspeção final, onde são identificados os lotes das 

matérias-primas utilizadas e a sua origem; o lote do produto final, o lote de material de embalagem, a 

data de validade do produto; o registo da quantidade e do número de unidades do lote produzidas e o 

peso e o volume de cada unidade. A avaliação do estado geral das embalagens primárias e 

secundárias e da identificação e formação das paletes também é efetuada e registada. 

Na expedição, o operador regista na guia de remessa a quantidade de embalagens expedidas e a 

referência das mesmas. A cópia da guia é arquivada para em caso de necessidade se localizar 

facilmente o cliente que recebeu a mercadoria com determinada referência de produção e o número 

do lote produzido. O arquivo é mantido e organizado por um prazo de cinco anos onde, através do 

registo dos fornecedores e das matérias-primas rececionadas e do registo da produção e da 

expedição para os clientes é possível garantir a montante e a jusante a rastreabilidade dos produtos. 
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4- DISCUSSÃO 

A metodologia na implementação do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar da Truticeira 

assenta no programa de Pré-requisitos e na aplicação do plano HACCP e da norma NP EN ISO 

22000:2005 que se complementam e interrelacionam.  

A estrutura da documentação e o controlo dos registos da norma 22000:2005, está relacionada com a 

etapa 12 do plano HACCP e é idêntica ao estabelecido na norma 9001:2008 (cláusula 4.2.4), o que 

permite uma gestão integrada do sistema de documentação para os três referenciais. 

O programa de pré-requisitos da norma 22000:2005 é aplicado de acordo com a metodologia do 

plano HACCP, desde a constituição da equipa (etapa 1), até às ações corretivas (etapa 10), 

relacionando-se ainda com a etapa 6 (Análise de Perigos) que identifica e analisa os perigos e 

determina as medidas preventivas para os controlar. 

As características dos produtos, tanto no que respeita às matérias-primas, como aos cozinhados 

acabados e embalados, estão em consonância com a etapa 2 do plano HACCP, mas a norma 

22000:2005 vai mais longe ao considerar a importância do material da embalagem primária que em 

contato com os alimentos pode alterar as suas qualidades. O uso pretendido do produto também está 

em total consonância com a etapa 3 do plano HACCP que identifica a utilização prevista e o grupo de 

consumidores a que se destina. 

Os fluxogramas elaborados para o processo da confeção dos cozinhados relacionam-se com a 

construção (etapa 4) e confirmação (etapa 5) do fluxograma da metodologia HACCP. No entanto, na 

análise de perigos e medidas de controlo, a norma 22000:2005 é mais exigente, uma vez que obriga 

a descrever (sinopse descritiva) os parâmetros do processo que normalmente não são explicitados no 

fluxograma e que são essenciais para avaliar a forma como o processo influi na garantia da 

segurança alimentar. 

Na análise de perigos, a norma 22000:2005 introduz o conceito PPR Operacional, sendo este uma 

variável muito importante em relação à metodologia HACCP. Ao considerar a avaliação prévia do 

risco permite quantificar a sua significância, em maior, média e menor, retirando do plano HACCP os 

perigos não relevantes e eliminando controlos desnecessários. Contudo, ao criar o novo conceito 

PPR Operacional para controlar a probabilidade de introdução de perigos, se falhar a medida de 

controlo a jusante no processo, numa situação limite, o perigo não relevante pode tornar-se 

significativo e a inocuidade do alimento não ficar garantida (Baptista, P., 2007). Esta lacuna é 

colmatada pela verificação e validação dos cozinhados acabados através de análises laboratoriais 

para verificar se os critérios de aceitação estabelecidos estão garantidos. 

* * * 

Ao longo do processo de confeção a truta é muito manipulada, desde a captura até ao enfrascamento 

do produto acabado, sendo sucesptível de existir contaminação por microrganismos como E. coli, 

Salmonela spp, Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes. Assim, é fundamental cumprir as 
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Boas Práticas de Higiene e controlar o processo térmico de forma a minimizar o desenvolvimento 

microbiano (Lacasse, D. 1995). 

Para a confeção do molho de escabeche e da marinada para temperar os filetes de truta salmonada 

são utilizados vários ingredientes crus (legumes, ervas aromáticas) que, devido à sua natureza 

biológica, podem apresentar contaminações microbiológicas, o que torna necessário  monitorizar todo 

o processo produtivo, desde a receção das matérias-primas até ao produto acabado, com registo do 

controlo em mapas que acompanham todas as etapas do processo.  

O peixe, os legumes e os condimentos utilizados na confeção dos cozinhados sofrem nas etapas da 

fritura, do refogado, da fumagem a quente e da esterilização a ação do binómio tempo-temperatura 

que permite a eliminação das formas vegetativas dos microrganismos patogénicos e baixam o aw, 

tornando os cozinhados produtos com baixo risco. No entanto, de forma a inibir a germinação dos 

esporos e a produção de toxinas, após a confeção, os produtos sofrem um arrefecimento rápido até ≤ 

10°C em menos de 2 horas (Lacasse, D. 1995; Catarino, A.2013). 

A operação da esterilização elimina o risco de toxinfeções alimentares por microrganismos 

patogénicos, pois as formas vegetativas são destruídas ou esporulam à temperatura de 121°C. Para 

evitar a germinação dos esporos, os frascos, depois de esterilizados, são sujeitos a um arrefecimento 

rápido por imersão em água clorada, onde devem atingir a temperatura ≤ 10C°em menos de 2 horas.  

Durante a confeção existe uma manipulação considerável dos produtos, pelo que os cozinhados 

produzidos se inserem no grupo de alimentos suscetíveis de provocar intoxicações alimentares 

causadas por Staphylococcus aureus . Este microrganismo está presente na pele e na cavidade 

nasal dos manipuladores dos alimentos que são a principal fonte de contaminação dos cozinhados 

por esta bactéria patogénica (Catarino, A. 2013). Para além dos trabalhadores, os equipamentos, os 

utensílios e a superfície de trabalho também podem constituir uma fonte de contaminação 

microbiológica que é monitorizada quinzenalmente pela técnica da zaragatoa. 

O método utilizado no processo da confeção garante a inocuidade microbiológica dos cozinhados, 

desde que consumidos dentro do prazo de validade e seja cumprido o binómio tempo-temperatura 

para controlar o crescimento de microrganismos patogénicos e a formação de toxinas, após a 

abertura do frasco até ao consumo do produto (Quadro 36). 
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Quadro 36- Binómio tempo-temperatura para controlar o crescimento de microrganismos 

patogénicos e a formação de toxinas em alimentos de produtos derivados da pesca 

Fonte: FDA. 2001; ICMSF. 1980; ICMSF. 1986 (Adaptado de Baptista, P., Pinheiro, G. e 

Alves, P. 2003) 

 

 

* * * 

Condições potenciais de risco Temperatura 
do produto 

Tempo Máximo 
Acumulação de 

Exposição 

Crescimento e formação de toxinas de Bacillus 
cereus 

4-6° C 
7-10° C 
11-21° C 

Acima de 21° C 

5 dias 
17 horas 
6 horas 
3 horas 

Crescimento de Campylobacter jejuni 30-40° C 
Acima de 34° C 

48 horas 
12 horas 

Germinação, crescimento e formação de toxinas 
pelo Clostridium botulinum Tipo A e proteolítico B 

e F 

10-21° C 
21° C 

11 horas 
2 horas 

Germinação, crescimento e formação de toxinas 
pelo Clostridium botulinum Tipo E e não-

proteolítico B e F 

3.5-5° C 
6-10° C 

11-21° C 
Acima de 21° C 

7dias 
>2 dias 

11 horas 
6 horas 

Crescimento Clostridium perfingens 

10-12° C 
13-14° C 
15-21° C 

Acima de 21° C 

21 dias 
1 dia 

6 horas 
2 horas 

Crescimentos de estirpes patogénicas de 
Eschericha coli 

7-10° C 
11-21° C 

Acima de 21° C 

14 dias 
6 horas 
3 horas 

Crescimento da Listeria monocytogenes 

0.4-5° C 
6-10° C 

11-21° C 
Acima de 21° C 

7 dias 
2 dias 

12 horas 
3 horas 

Crescimento de espécies Salmonella 
5.2-10° C 
11-21° C 

Acima de 21° C 

14 dias 
6 horas 
3 horas 

Crescimento de espécies Shigella 
6.1-10° C 
11-21° C 

Acima de 21° C 

14 dias 
12 horas 
3 horas 

Crescimento e formação de 
toxinas por Staphylococcus 
aureus 

7-10° C 
11-21° C 

Acima de 21° C 

14 dias 
12 horas 
3 horas 

Crescimento de Vibrio 
cholerae 

10° C 
11-21° C 

Acima de 21° C 

21 dias 
6 horas 
2 horas 

Crescimento de Vibrio parahaemalyticus 
5-10° C 
11-21° C 

Acima de 21° C 

21 dias 
6 horas 
2 horas 

Crescimento de Vibrio vulnificus 
8-10° C 
11-21° C 

Acima de 21° C 

21 dias 
6 horas 
2 horas 

Crescimento de Yersínia enterocolitica 
1.3-10° C 
11-21° C 

Acima de 21° C 

1 dia 
6 horas 

2.5 horas 
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Os perigos químicos que poderão estar presentes nos cozinhados são: compostos polares e 

hidroperóxidos, benzopirenos (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos), componentes alergizantes 

dos produtos de limpeza e desinfeção, lubrificantes dos equipamentos e excesso de aditivos 

alimentares. 

Na fritura das trutas o teor de compostos polares não pode ser superior a 25% (Decreto-Lei nº 

240/94, de 22 de setembro e Portaria nº 1135/95, de 15 de setembro). O valor dos compostos polares 

é influenciado por vários fatores: processo de fritura (tempo-temperatura), tipo de óleo utilizado e 

alimento frito. A avaliação é feita com testes colorimétricos rápidos e pela observação durante a 

fritura, através da quantidade de partículas, da espuma, do cheiro e da cor que indicam a oxidação do 

óleo. Os hidroperóxidos não são tóxicos, no entanto, a sua degradação em aldeídos tem efeitos 

citotóxicos, mas negligenciáveis por as suas quantidades serem muito reduzidas (Mendes, S. 2006). 

 Os constituintes do fumo resultantes da combustão da serradura são incorporados nos filetes de 

truta conferindo-lhe o sabor sui generis a fumo (Rehbronn, E. e Rutkowski, F. 1989). O risco da ação 

carcinogénica dos benzopirenos do fumo, designadamente, dos hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos (HAP’s) é minimizado pelo tipo de serradura utilizada de madeiras duras não resinosas 

que geram menor concentração de HAP’s e pelo reduzido tempo da fumagem (30 minutos). Também 

a separação da fonte do fumo dos filetes, na câmara de fumagem utilizada, leva ao arrefecimento 

deste, o que favorece o depósito de grande parte dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nas 

paredes das condutas, antes de entrar em contato com os filetes, dando assim cumprimento ao 

Regulamento (UE) nº 835/2011 que altera o Regulamento (CE) nº 1881/2006, no que diz respeito aos 

teores máximos de HAP’s presentes nos géneros alimentícios, que no peixe fumado é de 12 μg/Kg 

(Palma, S. 2008).  

Os alergénios podem surgir por constituição natural do peixe (histamina) ou por contaminação das 

matérias-primas (Carmo, F. et al. 2010). Se ocorrer contaminação pelos produtos de higienização e 

desinfeção e/ou lubrificantes, estes estão presente nos cozinhados em quantidades reduzidas que 

não comprometem a segurança alimentar. Não obstante, a sua presença nos cozinhados é 

controlada através do programa de limpeza, da sensibilização/formação dos trabalhadores e das 

normas gerais de higiene e fabrico (NGHF). 

* * * 

A contaminação por partículas metálicas é controlada nas matérias-primas pelo fornecedor mediante 

detetores de metais. As partículas plásticas provenientes de equipamentos e/ou utensílios danificados 

e os vidros oriundos da quebra de lâmpadas, janelas e proteções também podem surgir nos 

cozinhados, contudo, a integridade dos mesmos é controlada periodicamente com recurso a uma 

check-list de verificação. 

* * * 
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Sendo as espinhas um constituinte natural da matéria-prima principal, este perigo físico está presente 

nos cozinhados de truta, pelo que a sua menção na rotulagem é essencial para informar os 

consumidores, sendo obrigatória pelo Decreto-Lei nº 560/99 e Regulamento (UE) nº 1169/2011.  

A validação das medidas de controlo do SGSA é normalmente descurada no plano HACCP, pois este 

não reconhece o conceito de PPR Operacional que se fundamenta na probabilidade de ocorrência de 

perigos e não tem limites críticos associados, pelo que apenas os PCC’s são sujeitos a validação. A 

norma 22000:2005 aplicada nos planos HACCP e PPRO (PHP), através dos PPRO’s gere as 

medidas preventivas para manter os perigos sob controlo que não são geridas pelo plano HACCP. 

Na norma 22000:2005 a segurança alimentar tem ainda um último controlo no Sistema de 

Rastreabilidade que não existe na metodologia HACCP e que, ao identificar os clientes dos produtos 

e os fornecedores das matérias-primas na cadeia alimentar, evita não conformidades e caso estas se 

verifiquem, permite em tempo útil efetuar o reprocessamento, a retirada do mercado e/ou a 

eliminação do produto. 

Neste contexto, as condições para controlar e prevenir a ocorrência dos perigos na confeção da truta 

de conserva em molho de escabeche e nos filetes de truta salmonada em conserva de azeite são 

asseguradas pelo cumprimento integral e rigoroso do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar 

implementado. Tratando-se de cozinhados em conserva prontos a comer é fundamental que o seu 

consumo seja feito durante o período de validade e preferencialmente logo após a abertura do frasco, 

para garantir a segurança alimentar e as características organoléticas do produto.  
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5- CONCLUSÕES 

A implementação do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar (SGSA), na unidade de cozinhados 

da Truticeira com base nos requisitos especificados na norma NP EN 22000:2005, além de fator 

diferenciador perante outras empresas similares concorrentes do ramo da indústria alimentar, garante 

a obtenção de produtos seguros pelo consumidor que cada vez mais devido às condições da vida 

moderna, procura alimentos de conveniência prontos a comer ou de preparação fácil e rápida, com 

bom sabor e inócuos para a saúde. 

 

Para garantir a inocuidade dos alimentos, a Truticeira estabeleceu no sistema de segurança 

alimentar, pontos críticos de controlo e pré-requisitos operacionais com limites operacionais mais 

exigentes que os estabelecidos legalmente, monitorizados por um sistema informatizado de registo 

imediato e automático e incluiu no método do controlo do SGSA, mapas de registo para cada lote de 

produto laborado que acompanham o processo da confeção dos cozinhados, facilitando a sua 

rastreabilidade. 

 

Após este trabalho pode concluir-se que a Truticeira possui as condições necessárias para a 

obtenção da certificação na norma NP EN ISO 22000:2005, cumprindo com a aplicação deste 

referencial normativo a regra básica da segurança alimentar: “Todos os intervenientes da cadeia 

alimentar têm a responsabilidade de assegurar o fornecimento de géneros alimentícios seguros, 

independentemente da natureza das atividades que desenvolvem”. 
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7 - ANEXOS 

 

Anexo 1 

Árvore de Decisão 
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Anexo 2 

MAPA 
1: Registo de controlo das matérias-primas rececionadas 

Data Produto Fornecedor 

Documentação Produto Transporte 

Detetada não 
conformidade* Responsável 

Nº de lote/ 
fatura 

Peso/ 
Quantidade T°C Validade 

Integridade 
da 

embalagem 
Rotulagem T° 

C 

Condições 
de higiene 

do 
transporte 

/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         
/      /                         

Nota:- Colocar em caso conforme X ; Colocar en caso de não conforme NC; Colocar quando não se 
aplica NA,       

* Em caso de não conformidade preencher o Registo de não conformidades de matérias-
primas         
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Anexo 3  

Legenda : Produto A (Detergente desinfetante) 

 

 

 

 

MAPA 2: Higiene e Sanificação dos Utensílios de Limpeza 
 

Data:…………………… 

Validação: Revisão: 
UTENSILIOS DE 

LIMPEZA A 
HIGIENIZAR 

AÇÃO PROCEDIMENTO PRODUTO DILUIÇÃO FREQUÊNCIA 

Panos de limpeza Lavagem e 
desinfeção 

• Lavar com água de forma a remover as partículas 
sólidas aderentes; 

• Imergir numa solução desinfetante. Deixar atuar 20 
minutos; 

• Enxaguar com água fria corrente; 
• Secar; 
• Guardar em local próprio. 

 

Produto A 2 a 4%  Diária 

Vassoura, 
Esfregona, Balde, 

Escova e Pá 

Lavagem e 
desinfeção 

• Desmontar se necessário; 
• Lavar com água de forma a remover as partículas 

sólidas aderentes; 
• Lavar com solução de desinfetante; 
• Enxaguar com água corrente; 
• Secar; 
• Guardar em local próprio. 

 

Produto A 2 a 4%  Diária 
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Anexo 4 

Legenda: Produto B   (Solução bactericída para lavagem de mãos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3: Higiene e Sanificação dos Manipuladores Data: …….. 

Validação:            Revisão: 
ÁREA A 

HIGIENIZA
R 

AÇÃO PROCEDIMENTO PRODUTO DILUIÇÃO FREQUÊNCIA 

Mãos e 
antebraço

s 
Lavagem e 
desinfeção 

• Molhar as mãos e antebraços em água corrente e quente 
• Aplicar detergente/bactericida através de doseador 
• Esfregar cuidadosamente os antebraços, espaços inter-digitais,  

costas e palmas das mãos durante 30 segundos 
• Enxaguar com água corrente até que a espuma seja removida 
• Secar as mãos com papel próprio 
• Colocar o papel em recipiente próprio, de ação não-manual 

Produto B Puro Máxima 
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Anexo 5 

Mapa 4: Higiene e sanificação da Cozinha, Despensa e Sala de Preparação Data:………………… 
   Validação: Revisão: 

ÁREA E 
HIGIENIZAR AÇÃO PROCEDIMENTO PRODUTO DILUIÇÃO FREQUÊNCIA 

Tetos Lavagem 

• Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos  ; 

Produto A 2 a 4%  Mensal 
• Enxaguar com água limpa ; 
• Deixar secar ao ar. 
  

Proteção das 
Lâmpadas Lavagem 

• Desencaixar a proteção das lâmpadas ; 

Produto A 2 a 4% Mensal 
• Colocar a proteção na cuba de lavagem da loiça; 
• Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos ; 
• Enxaguar com água limpa e deixar secar ; 
• Voltar a montar. 

Pavimentos 
Lavagem 

e 
desinfeção 

•Remover os resíduos sólidos ; 

Produto A 2 a 4%  
Diário e 

sempre que 
necessário 

• Aplicar a solução com balde e esfregona e 
deixar atuar 5 minutos ;   
 
• Enxaguar com água limpa . 

Paredes 
Lavagem 

e 
desinfeção 

• Recolher resíduos ; 

Produto A 2 a 4%  Semanal • Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos e 
   enxaguar com água limpa; 
• Deixar secar ao ar. 

Quadro 
elétrico, 
tomadas 

elétricas e 
interruptores 

Lavagem 

  

Produto A 2 a 4%  

 
 

Semanal 

• Lavar cuidadosamente com pano de limpeza 
   Húmido ; 
• Limpar com pano seco. 
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Anexo 6 
 
 

Mapa 5 
Higiene e Sanificação das Câmaras Frigoríficas Data:………… 

 Validação:….Revisão:   

ÁREA A HIGIENIZAR AÇÃO PROCEDIMENTO PRODUTO DILUIÇÃO FREQUÊNCIA 

Câmaras frigoríficas Lavagem e 
desinfeção 

• Transferir todos os produtos para outro frigorifico; 

Produto A 2 a 4% Semanal 

• Desligar o sistema de refrigeração; 
• Remover os detritos sólidos com pano húmido; 
• Lavar com a solução, incluindo prateleiras, portas, 
    borrachas e sistema de ventilação; 
•  Enxaguar com água limpa com a ajuda de um pano 
    de limpeza; 
•  Ligar a câmara e deixar estabilizar até à temperatura 
normal de funcionamento ; 
      
•  Carregar o frigorifico. 

Piso das Câmaras 
Frigorificas 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Retirar os produtos; 

Produto A 2 a 4% Diária 

•  Remover os resíduos; 
•  Lavar com água quente e solução detergente/ 
     desinfetante deixando atuar 15 minutos; 
•  Passar por água para retirar todo o produto; 
•  Remover o excesso de água. 

Legenda: Produto A  (Detergente desinfetante) 
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Legenda : Produto A (Detergente desinfetante) ; Produto C (Detergente desinfetante colorado) 

Anexo 7 
 

Mapa 6 Higiene e Sanificação do Imobiliário  Data:………… 
 Validação:….Revisão:   

ÁREA A 
HIGIENIZAR AÇÃO PROCEDIMENTO PRODUTO DILUIÇÃO FREQUÊNCIA 

Superfícies de 
trabalho (mesas e 
tábuas de corte) 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Remover os detritos sólidas com un pano humido; 

Produto A 2 a 4% Semanal •  Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos; 
•  Enxaguar com água limpa; 
•  Secar ao ar ou com papel. 

Prateleiras, 
Gavetas e 
Armários 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Remover os resíduos sólidos e enxaguar; 

Produto A       
e         

Produto C 
2 a 4% Sempre que 

necessário 

•  Aplicar a solução A e deixar atuar 15 minutos; 
•  Enxaguar; 
•  Aplicar a solução C e deixar atuar 30 minutos; 
•  Enxaguar com água limpa; 
•  Secar ao ar ou com papel. 

Lava-mãos, 
Cubas e 

Torneiras 
Lavagem e 
desinfeção 

•  Pré lavagem com água corrente para arrastar detritos 

Produto A 2 a 4% Diária 

     sólidos aderentes; 
•  Remover os detritos sólidos acumulados junto ao ralo 
     e colocá-los no lixo; 
•  Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos; 
•  Enxaguar com água fria corrente. 

Dispensadores de 
papel e 

Doseadores de 
detergente 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos; Produto A 2 a 4% Semanal 

•  Enxaguar com água limpa e deixar secar. 

Recipientes para 
os resíduos 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Retirar o saco do lixo; 
Produto A 2 a 4% Diária •  Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos; 

•  Enxaguar com água limpa e deixar secar. 

Balança Lavagem e 
desinfeção 

•  Desligar da corrente; 

Produto A 2 a 4% Sempre que 
necessário 

•  Lavar com um pano humedecido em solução  
    de detergente/desinfetante; 
•  Passar com  pano humedecido em água; 
•  Deixar secar ao ar ou com papel. 
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Anexo 8 

Mapa 7 
Higiene e Sanificação do Equipamento (fritadeira, fogão, hote e câmara 

de fumagem) Data:….. Revisão: 
 Validação:….   

ÁREA A 
HIGIENIZAR AÇÃO PROCEDIMENTO PRODUTO DILUIÇÃO FREQUÊNCIA 

Fritadeira, 
Fogão, Hote e 

Câmara de 
fumagem 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Desligar as máquinas da corrente eletrica. 

PRODUTO A 
 2 a 4% Após o uso 

•  Desmontar a máquina. 
Parte fixa: 
•  Limpar com água quente e detergente/ 
     desinfetante utilizando escova ou pano 
     próprio; deixar atuar 15 minutos; 
•  Retirar o produto com água limpa;   
•  Secar com pano ou papel descartável. 
Para móvel: 
• Remover os resíduos; 
•  Lavar com água quente e detergente 
     Desinfetante; 
•  Enxaguar; 
•  Mergulhar em solução com detergente 
    desinfetante deixando actuar 15 minutos; 
•  Enxaguar ; 
•  Deixar secar ao ar. 

                     Legenda: Produto A  (Detergente desinfetante) 
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Anexo 9 

Mapa 8 
Higiene e Sanificação das Palamenta (facas, garfos, colheres,espátulas, 
fuzil, ganchos e tabuleiros) Data:………… Revisão: 
 Validação:……   

UTENSÍLIOS A  
HIGIENIZAR AÇÃO PROCEDIMENTO PRODUTO DILUIÇÃO FREQUÊNCIA 

Facas, garfos, 
colheres, 

espátulas, fuzil, 
ganchos e 
tabuleiros 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Remover os resíduos; 

Produto A e             
Produto C 2 a 4% Sempre que 

necessário 

•  Lavar com água quente e produto A 
•  Esfregar com escova própria ou esfregão; 
•  Passar por água; 
•  Mergulhar em solução com produto C, 
    durante 30 minutos; 
•  Passar com água corrente; 
•  (Esterilizar). 

                        Legenda : Produto A (Detergente desinfetante) ; Produto C (Detergente desinfetante colorado) 
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Anexo 10 

Mapa 9 
Higiene e Sanificação das Bancadas (prateleiras, gavetas, armários, 
superfícies de trabalho, lava-mãos, cubas e torneiras) Data:………… Revisâo: 
 Validação:   

ÁREA A 
HIGIENIZAR AÇÃO PROCEDIMENTO PRODUTO DILUIÇÃO FREQUÊNCIA 

Prateleiras, 
gavetas e 
armários 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Remover os detritos sólidos com um pano húmido; 

Produto A 2 a 4% Semanal •  Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos; 
•  Enxaguar com água limpa; 
•  Secar ao ar ou com papel. 

Superfícies de 
trabalho 
(mesas e 
tábuas de 

corte) 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Remover os resíduos sólidos e enxaguar; 

Produto A    
e         

Produto C 
2 a 4% Sempre que 

necessário 

•  Aplicar a solução A e deixar atuar 15 minutos; 
•  Enxaguar; 
•  Aplicar a solução C e deixar atuar 30 minutos; 
•  Enxaguar com água limpa; 
•  Secar ao ar ou com papel. 

Lava-mãos, 
Cubas e 

Torneiras 
Lavagem e 
desinfeção 

• Pré-lavagem com água corrente para arrastar  

Produto A 2 a 4% Diária 

   detritos sólidos aderentes ; 
•  Remover os detritos sólidos acumulados junto ao 
ralo e colocá-los no lixo; 
•  Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos; 
•  Enxaguar com água fria corrente. 
 

Legenda : Produto A (Detergente desinfetante) ; Produto C (Detergente desinfetante colorado) 
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Anexo 11 

Mapa 10 Higiene e Sanificação da Zona de Expedição Data:………… Revisão: 
 Validação:……   

ÁREA A 
HIGIENIZAR AÇÃO PROCEDIMENTO PRODUTO DILUIÇÃO FREQUÊNCIA 

Bancada e 
Balança 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Lavar com água e detergente/desinfetante; 

Produto A 2 a 4% Diária •  Passar o pano só com água para retirar 
produto e 
    deixar secar ao ar. 

Tetos Lavagem e 
desinfeção 

•  Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos; 
Produto A 2 a 4% Mensal •  Enxaguar com água limpa; 

•  Deixar secar ao ar. 

Proteção das 
lâmpadas e 

eletrocoladores 
de insetos 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Desencaixar a proteção das lâmpadas e retirar 
os 

Produto A 2 a 4% Mensal 
    eletrocoladores; 
•  Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos; 
•  Enxaguar com água limpa e deixar secar; 
•  Voltar a montar. 

Pavimento Lavagem e 
desinfeção 

•  Remover os resíduos sólidos; 

Produto A 2 a 4% Diário e sempre 
que necessário 

•  Aplicar a solução com balde e esfregona e 
    deixar atuar; 
•  Enxaguar com água limpa. 

Paredes Lavagem e 
desinfeção 

•  Recolher resíduos; 

Produto A 2 a 4% Semanal •  Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos; 
•  Enxaguar com água limpa; 
•  Deixar secar ao ar. 

Tomadas 
elétricas e 

interropetores 
Lavagem  

•  Lavar cuidadosamente com pano de limpeza 
Produto A 2 Semanal     húmido; 

•  Limpar com pano. 
                           Legenda : Produto A (Detergente desinfetante) 
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Anexo 12 

Mapa 11 
Higiene e Sanificação das Instalações da Zona do Vestiário e Instalações 
Sanitárias Data:………… Revisão: 
 Validação:……   

ÁREA A 
HIGIENIZAR AÇÃO PROCEDIMENTO PRODUTO DILUIÇÃO FREQUÊNCIA 

Teto Lavagem e 
desinfeção 

•  Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos; 
Produto A 2 a 4% Mensal •  Enxaguar com água limpa; 

•  Deixar secar ao ar. 

Paredes, 
Janelas e 

Portas 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Aplicar a soçução e deixar atuar 5 minutos; 
Produto A 2 a 4% Semanal •  Enxaguar com água limpa; 

•  Deixar secar ao ar. 

Sanitários Lavagem e 
desinfeção 

•  Descarregar o autoclismo e aplicar o produto; 

Produto A 2 a 4% Diária •  Deixar atuar 10 minutos; 
•  Se necessário usar escova própria; 
•  Descarregar novamente o autoclismo para enxaguar. 

Piaçaba Lavagem e 
desinfeção 

•  Emergir na solução e deixar atuar; Produto A 2 a 4% Diária 
•  Enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. 

Lava-botas, 
lava-mãos e 

poliban 

Lavagem e 
desinfeção 

•  Recolher os resíduos; 
Produto A 2 a 4% Diária 

•  Aplicar a solução e deixar atuar 5 minutos. 

Cacifos Lavagem e 
desinfeção 

•  Recolher os resíduos; 
Produto A 2 a 4% Semanal •  Aplicar a solução e deixar atuar; 

•  Enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. 

Pavimento Lavagem e 
desinfeção 

•  Lavar com solução detergente/desinfetante 
Produto A 2 a 4% Diária      utilizando balde e esfregona; 

•  Deixar secar. 
                        Legenda : Produto A (Detergente desinfetante)  
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Anexo 13 
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Anexo 14 

 

COMO LAVAR AS MÃOS 

 

(Adaptado  de : Direção-Geral de Saúde – DGS) 
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Anexo 15
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Anexo 16 

PHP1- Truta de escabeche. Etapa 7 : Fritura da matéria-prima principal (trutas) 

 

Legenda: Freq. (Frequência); Resp. (Responsável). 

 

 

 

Etapa 

PCC/ 

PPRO 
nº 

Perigos Medidas de 
controlo 

Limite 
crítico 

Limites 
de 

controlo 

Controlo/Verificação Ação corretiva 

Método Freq. Resp. Ação Resp. Registo 

 

7-
 F

rit
ur

a 
da

 m
at

ér
ia

-p
rim

a 
pr

in
ci

pa
l 

PCC 
1 Q Compostos 

polares 

Controlo da 
temperatura. 
Verificação 

da 
oxidação.  

Teor  de 
compostos 

polares  

< 25% 

__ 

Semanalmente 
medir o teor de 

compostos 
polares com o 
kit medidor de 

compostos 
polares e 

sempre que o 
óleo apresente 

cor muito 
escura e/ou 

muitas 
particulas 

Semanal 
e 

sempre 
que se 

justifique 

Operadora da 
confeção/cozinha 

Se a 
percentagem 

de 
compostos 

polares 
atingir o 

limite critico 
mudar o 

óleo. 

Operadora da 
confeção/cozinha 

Mapa 1  
Registo de 

PCC/PPRO. 
Truta de 

Escabeche. 
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Anexo 17 

 

 

Truta de Escabeche. Mapa 1:  Registo de PCC/PPRO (Etapa 7) 

 

Data da confeção____/____/____ Cozinhado 
PCC 1 Limite Crítico 

Critérios de 
controlo 

(monitorização) 

a) Medição semanal e sempre que se justifique do teor de compostos 
polares com o kit medidor de compostos polares.                                  
b) Inspeção visual da cor do óleo e das partículas em suspensão.  

Fritura da matéria-
prima principal Teor de compostos polares 

inferior a 25% Etapa 7                         
Fritar as trutas 

% 
Compostos 

polares 
Resp. 

% 
Compostos 

polares 
Responsável Ação corretiva 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

Se a % de compostos polares atingir o limite crítico de 25% ou o óleo 
apresentar cor muito escura e/ou muitas partículas, mudar o óleo. 

Responsável do registo: 
____________________________________________ 

  

   Legenda : Resp. (Responsável)  
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Anexo 18 

 

PHP2- Truta de escabeche. Etapa 8: Arrefecimento rápido (trutas fritas) 

Legenda: Freq. (Frequência); Resp. (Responsável) ; PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF (Normas gerais de higiene e 

fabrico). 

Etapa 

PC
C/ 
PP
RO 
nº 

Perigos Medidas de 
controlo 

Limit
e 

crític
o 

Limites de 
controlo 

Controlo/Verificação Ação corretiva 

Método Freq. Resp. Ação Resp. Registo 

8-
A

rr
ef

ec
im

en
to

 rá
pi

do
 

PP
RO 
1 

B 

Aumento da 
carga 

microbiana 
(E.coli, 

Salmonella 
spp, Listeria 

monocytogene
s, 

Staphylococcu
s 

aureus,Esporo
s de 

Clostridium). 

PPR-Controlo 
do PL. NGHF – 

Regras de 
higiene para a 
manipulação 

dos alimentos. 
Sensibilização/ 
Formação dos 
trabalhadores. 
PPR – NGHF. 
Controlo do 

tempo e 
temperatura da 

câmara de 
arrefecimento. 

__ 

As trutas 
depois de 

fritas têm de 
baixar de 

60°C para T  
≤ 10°C no 
período 
máximo  

de 2 horas. 

a)Registar a 
hora de entrada 
dos produtos na 

câmara de 
refrigeração. 

Acionar o 
despertador 
para 2 horas 

mais tarde. b)No 
final do 

arrefecimento a 
medição da 
temperatura 

efetuada com o 
termómetro 
sonda no 

interior da truta 
testemunha 

deve ser ≤ 10°C 

Por 
cada 
fritura 

Operadora 
da 

confeção/ 
cozinha 

1.Se NÃO ao ponto  
a) dos critérios de 
controlo o produto 

vai manter-se mais 2 
horas em choque 

térmico.  
2. Se NÂO ao ponto 
b), na medição da 

temperatura, com um 
utensilio desinfetado 

virar as trutas e 
manter mais 20 

minutos. 
Temperatura > 10°C, 
o produto continuará 

o processo e será 
referenciado como 
não conforme para 

análise 
microbiológica por 

amostragem do 
produto acabado. 

Operador
a da 

confeção/ 
cozinha 

Mapa 2 
Registo de 
PCC/PPRO
. Truta de 

Escabeche. 

96 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19 

 

Truta de Escabeche. Mapa 2: Registo PCC/PPRO (Etapa 8) 

 

PPRO 1 Data___/___/____ Limite de controlo 

Critério de 
controlo 

(monitorização) 

a) Registar a hora de entrada 
das trutas fritas na câmara de 
choque térmico e acionar o 
despertador para 2 horas mais 
tarde.                       b) No final 
do arrefecimento as três 
medições de temperatura 
efetuadas devem apresentar 
valores ≤ a 10° C. 

Arrefecimento rápido A truta frita tem de baixar a sua 
temperatura de 60° C para uma 
temperatura  ≤ a 10° C  num 
período de tempo igual ou inferior 
a 2 horas. 

Etapa 8       Trutas fritas 

Hora de 
entrada Hora de saída T° C Responsável   Ação corretiva 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Se NÃO ao ponto a) dos 
critérios de controlo as trutas 
vão manter-se em choque 
térmico mais 2 horas.                                            
2. Após a verificação do Não ao 
ponto b) dividir as trutas por 
mais tabuleiros, acionar o 
despertador e manter mais 20 
minutos.                    
3. Se após 20 minutos T > 
10°C, o produto continuará o 
processo e será referenciado. 
  
  
Responsável do registo : 
 ___________________ 
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Anexo 20 

PHP3-Truta de escabeche. Etapa 16: Arrefecimento rápido  

 

Etapa 
PC
C/ 

PPR
O nº 

Perigos 
Medidas 

de 
controlo 

Limit
e 

crític
o 

Limites 
de 

controlo 

Controlo/Verificação Ação corretiva 

Método Freq. Resp. Ação Resp. Registo 

16
- A

rr
ef

ec
im

en
to

 rá
pi

do
 d

o 
m

ol
ho

 d
e 

es
ca

be
ch

e 

PPR
O 2 B 

Aumento da 
carga 

microbiana 
(E.coli, 

Salmonella 
spp, Listeria 

monocytogen
es, 

Staphylococc
us 

aureus,Espor
os de 

Clostridium). 

PPR-
Controlo do 
PL. NGHF 
– Regras 

de higiene 
para a 

manipulaçã
o dos 

alimentos. 
Sensibilizaç
ão/formaçã

o dos 
trabalhador
es. PPR – 

NGHF. 
Controlo do 

tempo e 
temperatur

a do 
arrefecimen

to. 

__ 

O molho 
de 

escabeche 
tem de 
baixar a 

temperatur
a de 60°C 
para T ≤ 
10°C no 
período 

máximo de 
2 horas. 

a)Registar a 
hora de 

entrada dos 
produtos na 
câmara de 

refrigeração. 
Ligar o 

despertador 
para 2 horas 
mais tarde. 

b)No final do 
arrefecimento 
a medição da 
temperatura 

efetuada deve 
ser ≤ 10°C 

Por 
cada 

refogad
o 

Operadora 
da 

confeção/ 
cozinha 

1.Se NÃO ao 
ponto a) dos 
critérios de 

controlo o produto 
vai manter-se em 
choque térmico 
mais 2 horas. 2. 

Se NÂO ao ponto 
b), na medição da 

temperatura, 
remexer o molho 
com um utensilio 

desinfetado e 
manter mais 20 

minutos 
acionando o 

despertador. Se 
após 20 minutos 
Temperatura > 
10°C, o produto 

continuará o 
processo e será 

referenciado 
como não 

conforme para 
análise 

microbiológica por 
amostragem do 

produto acabado. 

Operador
a da 

confeção
/ cozinha 

Mapa 3 Registo 
de PCC/PPRO. 

Truta de 
Escabeche. 

Legenda: PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF (Normas gerais de higiene e fabrico). 98 
 



Mapa 3:  Registo PCC/PPRO (Etapa 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPRO 2 
Data___/___/____ 

Limite de controlo 

Critério de 
controlo 

(monitorização) 

a) Registar a hora de entrada do molho de 
escabeche na câmara de choque térmico e acionar 
o despertador para 2 horas mais tarde.                                                                      
b) No final do arrefecimento a medição da 
temperatura com termómetro/sonda no molho de 
escabeche deve ser  ≤ a 10° C. 

Arrefecimento rápido 
O molho de escabeche tem 
de baixar a sua temperatura 
de 60° C para uma 
temperatura  ≤ a 10° C  num 
período de tempo igual ou 
inferior a 2 horas. 

Etapa 6   Molho de escabeche 

Hora de 
entrada 

Hora de 
saída T° C Responsável   Ação corretiva 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Se NÃO ao ponto a) dos critérios de controlo o 
molho de escabeche vai manter-se em choque 
térmico mais 2 horas.                      2. Após a 
verificação do Não ao ponto b) mexer o molho com 
uma vareta metálica esterilizada e manter mais 20 
minutos em choque térmico acionando o 
despertador.      3. Se após 20 minutos T > 10°C, o 
produto continuará o processo e será referenciado. 
  
  
Responsável do registo: 
___________________ 
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Anexo 22 

 

PHP4 – Truta de escabeche. Etapa 22 : Enfrascamento 

Legenda: Freq. (Frequência); Resp. (Responsável) ; PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF (Normas gerais de higiene e 

fabrico). 

 

Etapa 
PCC/ 
PPRO 

nº 
Perigos Medidas de 

controlo Limite crítico 
Limites 

de 
control

o 

Controlo/Verificação Ação corretiva 

Método Freq. Resp. Ação Resp. Registo 

22
- E

nf
ra

sc
am

en
to

 

PPRO 3 

B Staphylococcus 
aureus 

PPR-NGHF. 
Controlo da 

temperatura da 
sala durante o 
enfrascamento. 
PPR- Controlo 
do PL. PPR-

NGHF-Regras 
de higiene para 
a manipulação 
dos alimentos. 

Controlo do 
estado de 

saúde e feridas 
não protegidas 

dos 
operadores. 

Sensibilização/f
ormação dos 

trabalhadores. 

Temperatura 
da sala de 

enfrascamento 
≤ a 10°C. 

__ 

Verificar se 
as 

temperaturas 
da sala do 

enfrascament
o foram 

mantidas ≤ 
10°C durante 
o processo. 

Por cada 
lote de 
produto 

enfrascad
o 

Operador
a da 

confeção/ 
cozinha 

Se a 
temperatura 
da sala se 
mantiver 

acima dos 
10°C 

interromper 
o processo e 

manter os 
produtos em 
câmara de 

refrigeração 
á 

temperatura 
de 7°C até á 
correção da 
anomalia.  

Operado
ra da 

confeção
/ cozinha 

Mapa 4 
Registo 

de 
PCC/PPR
O- Truta 

de 
escabech

e 
B Toxina 

estafilocócica 
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Anexo 23 

 

 

Truta de Escabeche. Mapa 4: Registo PCC/PPRO (Etapa 22) 

 

PPRO 3 Data___/___/____ Limite de controlo 
Critério de controlo 

(monitorização) 

a) Verificar se  a temperatura da sala no inicio do 
enfrascamento é ≤ 10° C .                                       
b)Verificar pelo registo automático informatizado 
se a temperatura da sala se mantem ≤ 10°C 
durante o enfrascamento. 

Arrefecimento rápido A temperatura da sala durante 
o enfrascamento deve ser ≤ 
10° C. 

Etapa 22 Enfrascamento da truta de 
escabeche 

Hora de 
entrada Hora de saída T° C Responsável   Ação corretiva 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Se NÃO ao ponto a) não iniciar o processo até á correção 
da anomalia.                                                          2. Se 
durante o enfrascamento a temperatura da sala for superior a 
10° C interromper o processo e manter os produtos em 
câmara de refrigeração à temperatura de 7° C, até à correção 
da anomalia. 
  
  
Responsável do registo: ___________________ 
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PHP5 – Truta de escabeche. Etapa 23: Esterilização 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

     
Legenda: Freq. (Frequência); Resp. (Responsável) 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24 

 

Etapa 
PCC/ 
PPR
O nº 

Perigos Medidas de 
controlo 

Limite 
crítico 

Limite
s de 

control
o 

Controlo/Verificação Ação corretiva 

Método Freq. Resp. Ação Resp. Registo 

23
-E

st
er

ili
za

çã
o 

PCC 
2 B 

Sobrevivência 
de 

microrganismo
s patogénicos, 

(E.Coli, 
Salmonella 

spp; 
Listeria 

monocytogene
s; 

Bolores e 
leveduras; 
Esporos de 
Clostridium). 

Calibração 
da sonda da 
temperatura 

do 
autoclave/ 

esterilizador. 
Sensibilizaçã
o/ formação 

dos 
trabalhadore

s. 

Temper
atura de 
121°C 

no 
centro 

do 
frasco 

testemu
nha, 

com a 
sonda 

de 
tempera

tura 
inserida. 

__ 

Após 
terminar o 

ciclo da 
esterilização 
verificar se 
em cada 
cesto de 
frascos 
houve 

mudança de 
cor da fita 
indicadora 

da 
esterilização.  

Por cada 
ciclo de 

esteriliza
ção 

Operador 
do 

autoclave/ 
esterilizad

or 

Se não 
houve 

mudança da 
cor da fita 
repetir o 
ciclo. A 

esterilizaçã
o está 

terminada 
quando a 

temperatura 
for ≥ a 

121°C no 
centro do 

frasco 
testemunha 

e se 
verifique a 
fita mudou 
de cor em 
todos os 
cestos. 

Operador 
do 

autoclave
/ 

esteriliza
dor 

Mapa 5 
Registo 

de 
PCC/P
PRO- 
Truta 

de 
Escabe

che 
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Anexo 25 

 
 
 

Truta de Escabeche. Mapa 5 : Registo de PCC/PPRO (Etapa 23) 
 

Data da confeção____/____/____ 

PCC 2 Limite Crítico 

Critério de controlo 
(monitorização) 

Após o ciclo da esterilização verificar se em cada cesto de frascos 
houve mudança de cor da fita da esterilização. 

Esterilização 
Temperatura ≥ 

121°C até mudança 
de cor da fita de 

controlo da 
esterilização 

Etapa 23 Esterilização 
dos frascos da truta de 

escabeche 
T° C Hora Resp. T° C Hora Resp. Ação corretiva  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Se não houve mudança de cor da fita de esterilização, repetir o ciclo. 
 A esterilização está terminada quando a fita tiver mudado de cor em 
cada cesto com frascos no autoclave. 

 Responsável do registo:  
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Anexo 26 

 

PHP6 – Truta de escabeche.Etapa 24: Arrefecimento rápido 

Ep
ap

a 
24

-A
rr

ef
ec

im
en

to
 rá

pi
do

 

PPR
O 4 B 

Aumento da 
carga 

microbiana por 
germinação 
dos esporos, 

(E.coli, 
Salmonella 
spp. Listeria 

monocytogenes
, 

Staphylococcus 
aureus,Esporos 
de Clostridium) 

PPR – 
Controlo do 
PL. PPR-
NGHF – 

Regras de 
higiene para 

a 
manipulação 

dos 
alimentos. 

Sensibilizaç
ão/formação 

dos 
trabalhadore

s. PPR-
NGHF. 

Controlo de 
tempo e 

temperatura 
da câmara 

de 
arrefeciment
o. Controlo 
do cloro da 

água. 

__ 

A 
temperatura 
dos frascos 

têm de 
baixar de 

60°C para  ≤ 
10°C no 
período 

máximo de 2 
horas. 

Registar a 
hora de 

entrada dos 
frascos na 
câmara de 

arrefecimento 
e ligar o 

despertador 
para 2 horas 
mais tarde. 
No final do 

arrefecimento 
a medição da 
temperatura 
efetuada da 

água colorada 
deve 

apresentar 
valor  

≤ 10°C 

Por cada 
lote de 
produto 

esterilizad
o 

Operador 
do 

autoclave/ 
esterilizad

or 

Se ao fim de 
2 horas a 

temperatura  
for  > a 10°C 

baixar a 
temperatura 
da água com 
gelo para < 

10°C e 
manter os 

frascos mais 
2 horas em 

choque 
térmico. 

Operador 
do 

autoclave/ 
esterilizad

or 

Mapa 6 
Registo 

de 
PCC/PP
RO Truta 

de 
escabech

e 

 
Etapa 

PCC
/PPR
O nº 

Perigos Medidas de 
controlo 

Limite 
Critic

o 
Limite de 
controlo 

Controlo/verificação Ação corretiva 

Método Freq. Resp. Ação Resp. Registo 

Legenda: Freq. (Frequência); Resp. (Responsável) 
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Anexo 27 

 

Truta de Escabeche.Mapa 6 : Registo PCC/PPRO (Etapa 24) 

 

PPRO 4 Data___/___/____ Limite de controlo 

Critério de 
controlo 

(monitorização) 

a) Registar a hora de entrada dos frascos na 
câmara de choque térmico e acionar o 
despertador para 2 horas mais tarde.                                                                                   
b) No final do arrefecimento a medição de 
temperatura da água efetuada deve ser ≤ a 10° 
C. 

Arrefecimento rápido 
Os frascos têm de baixar a 
sua temperatura de 60° C 
para uma temperatura≤ ou 
igual a 10°C num período 

de tempo igual ou inferior a 
2 horas  

Etapa 24 Frascos esterilizados da 
truta de escabeche 

Hora de 
entrada 

Hora de 
saída T° C Responsável   Ação corretiva 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Se ao fim de 2 horas a temperatura da água 
onde os frascos estão mergulhados for ≥ 10° C, 
baixar a temperatura da água com gelo para 
temperatura inferior a 10° C. Manter 30 minutos 
e referenciar o produto no mapa das não 
conformidades. 

  
 
Responsável do registo: ___________________ 
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Anexo 28 

PHP7 – Truta fumada. Etapa 18: Fumagem/cozedura 

 

Legenda: PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF (Normas gerais de higiene e fabrico). 

 

 

Etapa 
PCC/ 
PPR
O nº 

Perigos Medidas de 
controlo Limite crítico 

Limites 
de 

control
o 

Controlo/Verificação Ação corretiva 

Método Freq. Resp. Ação Resp. Registo 

18
-F

um
ag

em
/c

oz
ed

ur
a 

PCC 
1 

B E.Coli PPR – 
NGHF. 

Controlo do 
binómio 
tempo- 

temperatura 
PPR-

Controlo do 
PL.PPR-
NGHF-

Regras de 
higiene e 

manipulação 
dos 

alimentos. 
Sensibilizaçã
o/ formação 

dos 
trabalhadore

s. 

Temperatura 
de 110°C 

durante 45 
minutos. 

__ 

Após a cozedura 
verificar a 

temperatura da 
câmara garantindo 
que a temperatura 

de 110°C foi 
mantida durante 45 

minutos.  

Por cada 
ciclo de 

fumagem. 

Operador 
da 

câmara 
de 

fumagem. 

Se a 
temperatura 
for inferior a 

110°C manter 
a câmara 
ligada no 

programa de 
fumagem/ 

cozedura. A 
cozedura  
termina 

quando se 
destaca 

facilmente a 
barbatana 

dorsal do filete 
testemunha. 

Operador 
da 

câmara 
de 

fumagem. 

Mapa 7 
Registo 

de 
PCC/PP

RO- 
Truta 

fumada. 

B Salmonella spp 

B Listeria 
monocytogenes 

B Bolores e 
leveduras 

B Staphylococcus 
aureus 

B Esporos de 
clostridium 
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Anexo 29 

 

Truta fumada. Mapa 7: Registo de PCC/PPRO (Etapa 18) 

Data da confeção____/____/____ Cozinhado: 

PCC 1 
Limite Crítico 

Critério de controlo 
(monitorização) 

Medir e registar a temperatura após a cozedura. A 
temperatura deverá ser igual a 110°C durante 45 minutos. Cozedura 

Temperatura 110°C 
durante 45 segundos 

Etapa 18 Filetes de 
truta salmonada 

fumados 
T° C Hora Resp. T° C Hora Resp. Ação corretiva  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Se a temperatura for inferior a 110° C manter a câmara ligada no 
programa da fumagem/cozedura.                                                                                                       
2. A cozedura está terminada quando se destaca facilmente a barbatana 
dorsal do filete testemunha. 

  
  
Temperatura ______°C 
  
  
Responsável do registo: 
 ____________________ 
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Anexo 30 

PHP8-Truta Fumada. Etapa 19: Arrefecimento rápido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 
PC
C/ 

PPR
O nº 

Perigos 
Medidas 

de 
controlo 

Limi
te 

Criti
co 

Limite de 
controlo 

Controlo/verificação Ação corretiva 

Método Freq. Resp. Ação Resp. Registo 

19
-A

rr
ef

ec
im

en
to

 rá
pi

do
 

PPR
O 1 B 

Aumento da 
carga 

microbiana 
por 

germinação 
dos esporos, 

(E.coli, 
Salmonella 
spp. Listeria 

monocytogen
es, 

Staphylococc
us 

aureus,Espor
os de 

Clostridium.) 

PPR-
Controlo do 
PL. PPR-
NGHF- 

Regras de 
higiene 
para a 

manipulaçã
o dos 

alimentos. 
Sensibilizaç

ão/ 
formação 

dos 
trabalhador
es. PPR-
NGHF. 

Controlo do 
binómio 
tempo/ 

temperatur
a. 

— 

A 
temperatu

ra das 
trutas 

fumadas 
tem de 

baixar de 
60°C para  
≤ 10°C no 
período 
máximo 

de 2 
horas. 

a)Registar 
a hora de 
entrada 

dos 
produtos 

na sala de 
refrigeraç

ão. 
Ligar o 

despertad
or para 2 

horas 
mais 
tarde. 

b)No final 
do 

arrefecime
nto a 

medição 
da 

temperatu
ra 

efetuada 
com 

termómetr
o sonda 

no interior 
do filete 

testemunh
a deve ser 

≤ 10°C. 

Por 
cada 
lote 
de 

trutas 
fumad

as. 

Operad
or da 

câmara 
de 

fumage
m. 

1.Se NÃO ao 
ponto a) dos 
critérios de 
controlo do 
produto vai 

manter-se em 
choque 

térmico mais 
2 horas 2.Se 

NÃO ao 
ponto b) na 
medição da 
temperatura 
distribuir as 
trutas com 

um utensilio 
desinfetado 

por uma 
maior área de 
tabuleiros e 
acionar o 

despertador. 
Se após 20 
minutos T > 

10°C o 
produto 

continuará o 
processo e 

será 
referenciado 

como não 
conformidade 
para análise, 
microbiológic

as por 
amostragem 
do produto 
acabado. 

Operad
or da 

câmara 
de 

fumage
m. 

Mapa 8   Registo de 
PCC/ PPRO trutas 

fumadas. 

Legenda: Freq. (Frequência); Resp. (Responsável). PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF 

(Normas gerais de higiene e fabrico 
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Anexo 31 

 

Truta fumada. Mapa 8: Registo PCC/PPRO (Etapa 19) 

 

PPRO 1 Data___/___/____ Limite de controlo 

Critério de controlo 
(monitorização) 

a) Registar a hora de entrada dos 
filetes fumados na câmara de choque 
térmico e acionar o despertador para 
2 horas mais tarde.                                                                        
b) No final do arrefecimento a 
medição da temperatura efetuada 
com termómetro/sonda no interior do 
filete testemunha deve ser ≤ a 10° C. 

Arrefecimento rápido Os filetes fumados tem 
de baixar a sua 
temperatura de 60° C 
para uma temperatura  ≤ 
a 10° C  num período de 
tempo igual ou inferior a 
2 horas. 

Etapa 19 Filetes de truta salmonada 
fumados 

Hora de 
entrada Hora de saída T° C Responsável   Ação corretiva 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Se NÃO ao ponto a) dos critérios 
de controlo as trutas vão manter-se 
em choque térmico mais 2 horas.                                          
2. Após a verificação do Não ao 
ponto b) espaçar as trutas por mais 
área de tabuleiros, acionar o 
despertador e manter mais 20 
minutos.                                                  
3. Se após 20 minutos T > 10°C, o 
produto continuará o processo e será 
referenciado. 
 
Responsável do registo: 
 ___________________ 
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Anexo 32 

 

PHP9 – Truta Fumada. Etapa 24: Enfrascamento 

Legenda: Freq. (Frequência); Resp. (Responsável). 

 

Etapa 
PCC/ 
PPRO 

nº 
Perigos Medidas de 

controlo 
Limite 
crítico 

Limites 
de 

controlo 

Controlo/Verificação Ação corretiva 

Método Freq. Resp. Ação Resp. Registo 

24
- E

nf
ra

sc
am

en
to

 

PPRO 
2 

B Staphylococcus 
aureus 

PPR-NGHF. 
Controlo da 

temperatura da 
sala durante o 

enfrascamento. 
PPR- Controlo 
do PL. PPR-

NGHF-Regras 
de higiene para 
a manipulação 
dos alimentos. 

Controlo do 
estado de saúde 

e feridas não 
protegidas dos 

operadores. 
Sensibilização/ 
formação dos 
trabalhadores. 

Temperat
ura da 
sala de 

enfrasca
mento ≤ a 

10°C. 

__ 

Verificar se 
as 

temperatura
s da sala do 
enfrascamen

to foram 
mantidas ≤ 

10°C 
durante o 
processo. 

Por cada 
lote de 
produto 
embalad

o em 
frascos. 

Operador
a da 

confeção/ 
cozinha. 

Se a 
temperatura 
da sala se 
mantiver 

acima dos 
10°C 

interromper 
o processo 
e manter os 
produtos em 
câmara de 

refrigeração 
á 

temperatura 
de 7°C, até 
á correção 

da 
anomalia.  

Operador
a da 

confeção/ 
cozinha. 

Mapa 9 
Registo 

de 
PCC/PPR
O- Truta 
fumada. 

B Toxina 
estafilocócica 
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Anexo 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truta fumada. Mapa 9: Registo PCC/PPRO (Etapa 24) 

 

PPRO 2 Data___/___/____ Limite de controlo 

Critério de 
controlo 

(monitorização) 

a) Verificar se  a temperatura da sala no 
inicio do enfrascamento é ≤ 10° C .   
b)Verificar pelo registo automático 
informatizado se a temperatura da sala 
se manteve ≤ 10°C durante o 
enfrascamento. 

Enfrascamento 
A temperatura da sala durante o 
enfrascamento deve ser ≤ 10° C. Etapa 24 Enfrascamento filetes de 

truta salmonada fumados 
Hora de 
entrada 

Hora de 
saída T° C Responsável   Ação corretiva 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Se NÃO ao ponto a) não iniciar o 
processo até á correção da anomalia.                               
2. Se durante o enfrascamento a 
temperatura da sala for superior a 10° C 
interromper o processo e manter os 
produtos em câmara de refrigeração à 
temperatura de 7° C, até à correção da 
anomalia. 

Responsável do registo: 
 ___________________ 
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Anexo 34 

 

PHP10 – Truta Fumada. Etapa 25: Esterilização 

Legenda: Freq. (Frequência); Resp. (Responsável). 

 

 

Etapa 
PCC/ 
PPRO 

nº 
Perigos Medidas de 

controlo 
Limite 
crítico 

Limites 
de 

controlo 

Controlo/Verificação Ação corretiva 

Método Freq. Resp. Ação Resp. Registo 

25
-E

st
er

ili
za

çã
o 

PCC 2 B 

Sobrevivência de 
microrganismos 

patogénicos, 
(E.Coli; 

Salmonella spp; 
Listeria 

monocytogenes; 
Bolores e 
leveduras; 
Esporos de 
Clostridium.) 

Calibração da 
sonda da 

temperatura do 
autoclave/ 

esterilizador. 
Sensibilização/ 
formação dos 
trabalhadores. 

Temperatura 
de 121°C no 

centro do 
frasco 

testemunha, 
com a sonda 

de 
temperatura 
colocada no 
seu inteior. 

__ 

Após terminar 
o ciclo da 

esterilização 
verificar se 
em cada 
cesto de 

frascos houve 
mudança de 

cor da fita 
indicadora da 
esterilização.  

Por cada 
ciclo de 

esterilização 

Operador do 
autoclave/ 

esterilizador. 

Se não houve 
mudança da 

cor da fita 
repetir o ciclo. 

A 
esterilização 

está 
terminada 
quando a 

temperatura 
for ≥ a 121°C 
no centro do 

frasco 
testemunha e 
se verifique 
que a fita 

mudou de cor 
em todos os 

cestos. 

Operador  
do 

autoclave/ 
esterilizador. 

Mapa 10 
Registo de 
PCC/PPR

O- 
Truta de 

Escabeche
. 
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Anexo 35 

 

Truta fumada.Mapa 10: Registo de PCC/PPRO (Etapa 25) 

 

Data da confeção____/____/____ Produto: 
PCC 2 Limite Crítico 

Critério de controlo 
(monitorização) 

Após o ciclo da esterilização verificar se em cada cesto de 
frascos houve mudança de cor da fita da esterilização. Esterilização Temperatura ≥ 121°C até 

mudança de cor  da fita de 
controlo da esterilização Etapa 25. Frascos 

esterilizados de filetes 
fumados 

T° C Hora Resp. T° C Hora Resp. Ação corretiva  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Se não houve mudança de cor da fita de esterilização, repetir o ciclo. A 
esterilização está terminada quando a fita tiver mudado de cor em cada um dos 
cestos com frascos no autoclave. 

  
  
  
Responsável do registo: 
____________________ 
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Anexo 36 

 

PHP11-Truta Fumada. Etapa 26: Arrefecimento rápido 

 

 
Etapa 

PCC
/PP
RO 
nº 

Perigos 
Medidas 

de 
controlo 

Limit
e 

Critic
o 

Limite de 
controlo 

Controlo/verificação Ação corretiva 

Método Freq. Resp. Ação Resp. Registo 

26
-A

rr
ef

ec
im

en
to

 rá
pi

da
 

PPR
O 3 B 

Aumento da 
carga 

microbiana 
por 

germinação 
dos esporos, 

(E.coli; 
Salmonella 
spp; Listeria 

monocytogen
es; 

Staphylococc
us 

aureus;Espor
os de 

Clostridium) 

PPR – 
Controlo do 
PL. PPR-
NGHF – 

Regras de 
higiene 
para a 

manipulaçã
o dos 

alimentos. 
Sensibilizaç
ão/formaçã

o dos 
trabalhador
es. PPR-
NGHF. 

Controlo de 
tempo e 

temperatur
a da 

câmara de 
arrefecimen
to. Controlo 
do cloro da 

água. 

__ 

A 
temperatur

a dos 
frascos têm 
de baixar 
de 60°C 
para  ≤ 
10°C no 
período 

máximo de 
2 horas. 

Registar a 
hora de 

entrada dos 
frascos na 
câmara de 

arrefeciment
o e ligar o 

despertador 
para 2 horas 
mais tarde. 

b) No final do 
arrefeciment
o a medição 

da 
temperatura 
efetuada da 

água 
colorada 
deve ser 
≤ 10°C. 

Por cada 
lote de 
produto 

esterilizad
o. 

Operador 
do 

autoclave/ 
esterilizad

or. 

Se ao fim de 2 
horas alguma 

das três 
medições for   > 
10°C baixar a 

temperatura da 
água com gelo 
para < 10°C e 

manter os 
frascos mais 2 

horas em 
choque térmico. 

Operador 
do 

autoclave/ 
esterilizad

or. 

Mapa 
11 

Registo 
de 

PCC/P
PRO 
Truta 

de 
escabe

che. 
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Anexo 37 

 

Truta fumada. Mapa 11: Registo PCC/PPRO (Etapa 26) 

 

PPRO 3 Data___/___/____ Limite de controlo 

Critério de 
controlo 

(monitorização) 
  

a) Registar a hora de entrada dos frascos na 
câmara de choque térmico e acionar o 
despertador para 2 horas mais tarde.                                                                                   
b) No final do arrefecimento a medição da 
temperatura efetuada deve ser ≤ a 10° C. 

Arrefecimento rápido 
Os frascos têm de baixar a 
sua temperatura de 60° C 
para uma temperatura≤ ou 

igual a 10°C num período de 
tempo igual ou inferior a 2 

horas  

Etapa 26 Frascos esterilizados de 
filetes de truta salmonada 

fumados 
Hora de 
entrada 

Hora de 
saída T° C Responsável Ação corretiva 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Se ao fim de 2 horas a temperatura da água onde 
os frascos estão mergulhados for ≥ 10° C, baixar 
a temperatura da água com gelo para 
temperatura inferior a 10° C. Manter 20 minutos e 
referenciar o produto no mapa das não 
conformidades. 

  
  
Responsável do registo: 
___________________ 
 

 
Legenda: Freq. (Frequência); Resp. (Responsável). PL (Plano de limpeza); PPR (Programa de Pré-requisitos); NGHF 

(Normas gerais de higiene e fabrico 
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Anexo 38 
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