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Resumo 

O presente trabalho visa descrever a implementação de um sistema integrado de gestão da 

qualidade e segurança alimentar (SIGQSA) numa unidade de vinificação. Os referenciais utilizados 

foram a NP EN ISO 9001:2008, referente aos requisitos de um sistema de gestão da qualidade, a NP 

EN ISO 22000:2005 e o IFS – International food standard, alusivos aos requisitos de um sistema de 

gestão da segurança alimentar. 

No decorrer da implementação foram avaliados e posteriormente definidos e ajustados os processos 

fundamentais de acordo com a realidade da organização, bem como toda a base documental 

necessária para dar cumprimento às normas e referencial a implementar. 

No final da implementação do sistema foi realizada uma auditoria final, para avaliar a conformidade 

do SIGQSA com os requisitos das normas e referencial implementados. De acordo com as metas 

traçadas pela gestão de topo, e tendo como base o relatório de auditoria final emitido, considerou-se 

que a organização cumpre na generalidade os requisitos dos referenciais, tendo sido conferida uma 

evolução clara e notória por parte da organização condizente com a estratégia definida pela mesma. 

A informação contida no presente trabalho salvaguarda a confidencialidade quer da organização alvo 

de estudo quer da informação técnica considerada propriedade intelectual da Consulai. 

Palavras-chave:  Sistema Integrado de Gestão, Qualidade, Segurança Alimentar, IFS, Auditorias, 

Vinho 
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Abstract 

The present work aims to describe the implementation of an integrated quality management and food 

safety system (IQMFSS) in a unit of winemaking. The references used were NP EN ISO 9001:2008, 

concerning the requirements of a quality management system, the NP EN ISO 22000:2005 and IFS – 

International Food Standard, alluding to the requirements of a food safety management system. 

In the course of the implementation, the key processes were traced and adjusted to the organization 

reality as well as the entire documental basis needed to comply with the referential requirements to be 

implemented. 

At the end of the implementation of the system was performed a final audit, to assess the compliance 

of IQMFSS with the requirements of reference standards and implemented. According to the proposed 

goals by top management, and based on the final audit report issued, it was felt that the organization 

complies with the general requirements of reference, having been given a clear development and well-

known by the organization consistent with the strategy defined by it. 

The information contained in this work maintains the organization confidential as the subject of study 

and the technical information considered Consulai’s intellectual property. 

Keywords:  integrated management system, quality, food safety, IFS, audits, wine. 
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Extended Abstract 

The present work aims to describe the implementation of an integrated quality management and food 

safety system (IQMFSS) in a unit of winemaking. The references used were NP EN ISO 9001:2008, 

concerning the requirements of a quality management system, the NP EN ISO 22000:2005 and IFS – 

International Food Standard, alluding to the requirements of a food safety management system. 

The integrated implementation of these references will enable the organization to reduce costs 

resultant from the development and maintenance of these systems separately. Any integrated 

management system, regardless of the organization and its scope of activity, allows a unique, 

expeditiously and rationally way, to evaluate and reconcile requirements common to several 

references (for example, document control, system review, internal audits, treatment of non-

conformities, and others) and supervise the quality and food safety manual, work instructions and 

other associated documentation relevant to the system. 

The adoption of an integrated management system begins with the will and the strategic decision of 

management from the organization and its success depends on the commitment and involvement of 

all stakeholders in all activities of the organization. The systematization and formalization of an 

integrated management system in an organization require clarifying the structure, processes, methods 

and to establishing appropriate controls for a dynamic of continuous improvement. 

This work began with a diagnostic audit, in order to assess the fulfillment of the requirements for the 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). The result of this audit showed the wine’s unit 

compliance for the vast majority of the prerequisites of that system. 

After this initial diagnosis, the organization, taking into account the objectives, structure and 

complexity, identified and defined all stages of processing, since the NP EN ISO 9001:2008 promotes 

the adoption of a process approach when developing and implementing a quality management 

system. Thus, according to the functional areas of organization, the following processes were defined: 

the process of global management, resource management, wine production and marketing. Then it 

was necessary to determine the sequence and interaction of these processes as well as the various 

activities that each one ends, in order to define the criteria and methods needed to ensure that both 

operations and the controls are effective. 

Each case was described in a process map, where the activities were sequentially and connectedly 

detailed, with their entrances and exits resulting, sponsors and participants involved in them. At the 

end of each map process, the objectives to be achieved were traced, in measurable ways, and their 

indicators for monitoring these objectives, consistent with the policy of quality and food safety set by 

the organization. 

Following the implementation of the integrated system based on the requirements of three references 

to implement, as well as the processes and process maps defined, an evidence base was established 

in order to comply with the benchmarks requirements. The documentation system presents a 
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hierarchical structure, divided into four levels: strategic level (manuals, policies and objectives of 

IQMFSS), framework level (broad statement of process, procedures, and organizational chart and job 

descriptions), operational level (work instructions and printed) and control level (records). 

At the end of the implementation of the system was performed a final audit, to assess the compliance 

of IQMFSS with the requirements of reference standards and implemented. According to the proposed 

goals by top management, and based on the final audit report issued, it was felt that the organization 

complies with the general requirements of reference, having been given a clear development and well-

known by the organization consistent with the strategy defined by it. 

The information contained in this work maintains the organization confidential as the subject of study 

and the technical information considered Consulai’s intellectual property. 

Keywords:  Integrated Management System, Quality, Food Security, IFS, Audits, Wine. 
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1. Introdução 

As exigências em termos de segurança alimentar por parte da sociedade contemporânea têm vindo a 

aumentar, o que levou ao desenvolvimento de Sistemas de Gestão da Qualidade (norma NP EN ISO 

9001:2008), Segurança Alimentar (NP EN ISO 22000:2005, entre outros referenciais ligados à 

indústria alimentar), Ambiente (NP EN ISO 14001:2004), Segurança e Saúde no Trabalho (OHSAS 

18000:1999), entre outros, de modo a dar resposta a estas necessidades crescentes.  

A grande competição entre organizações (mais exactamente entre os diversos produtos e/ou 

serviços), potenciada pelo desafio da crescente globalização da economia, realça e acentua a 

necessidade de satisfazer os requisitos dos clientes. A qualidade, é assim, uma imposição crescente, 

qualquer que seja o mercado na qual a organização se insere, sendo, em muitos casos, um 

importante critério de selecção (ou, de exclusão). No entanto, a qualidade dos produtos/serviços não 

é fruto da inspiração ou do acaso: a organização deve dispor (comprovadamente) dos meios e 

recursos necessários ao desenvolvimento de produtos e/ou serviços de qualidade e à sua melhoria 

contínua, por forma a acompanhar o crescente e natural aumento da exigência dos seus clientes 

(Pinto, A., Soares, I., 2009). 

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

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

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

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

estas novas exigências de modo a manterem-se num mercado cada vez mais concorrencial. 

Os referenciais referidos anteriormente foram criados com base nos mesmos princípios 

organizacionais, de modo a tornar possível a sua integração. Esta integração permite às 

organizações a redução dos custos que iriam resultar da implementação e manutenção individual de 

cada um dos sistemas. 

Neste trabalho proceder-se-á à implementação de um sistema integrado de gestão, visando três 

referenciais distintos: a NP EN ISO 9001:2008, a NP EN ISO 22000:2005 e o IFS (International Food 

Standard). De acordo com este sistema integrado de gestão, a organização conseguirá realizar uma 

abordagem simultânea à Segurança Alimentar do produto e à Qualidade, dois aspectos fundamentais 

das indústrias do sector alimentar. De realçar que a norma NP EN ISO 9001:2008 visa a certificação 

de sistemas de gestão da qualidade de organizações e, embora seja frequente a confusão, não está 

relacionada directamente com a demonstração da qualidade do produto, mas sim, com a 

demonstração da capacidade da organização para garantir a qualidade do produto, o que é 

substancialmente diferente (Pinto, A., Soares, I., 2009). 
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2. Segurança alimentar e qualidade 

A segurança alimentar (food safety) está relacionada com a presença de perigos associados aos 

géneros alimentícios no momento do seu consumo (ingestão pelo consumidor). A introdução desses 

perigos pode ocorrer em qualquer etapa da cadeia alimentar, tornando-se essencial a existência de 

um controlo adequado ao longo da mesma. Consequentemente, a segurança alimentar é assegurada 

por meio dos esforços combinados de todas as partes que integram a cadeia alimentar (NP EN ISO 

22000:2005). 

As doenças ou epidemias provocadas pelos alimentos são um problema sério em todo o mundo, 

tornando-se fulcral produzir alimentos seguros e nutritivos para o bem-estar e saúde do consumidor. 

A população mundial tem vindo a aumentar e a alterar os seus hábitos de consumo, o que leva ao 

aumento da probabilidade de ocorrência de doenças provocadas por alimentos. As causas das 

doenças alimentares podem ser diversas, como por exemplo, através da contaminação microbiana, 

da contaminação ambiental, de resíduos de pesticidas, aditivos, entre outros. 

Qualquer agente biológico, químico ou físico presente num alimento, susceptível de causar efeito 

adverso na saúde humana, é denominado perigo alimentar, e o tipo varia de acordo com o agente em 

causa.  

As doenças alimentares mais comuns, provocadas por agentes biológicos (bactérias, vírus e 

parasitas) são: intoxicações, provocadas por alimentos que contêm agentes tóxicos e/ou toxinas 

microbianas e infecções provocadas por alimentos que contêm bactérias que se desenvolvem nos 

tecidos humanos. 

Os factores que contribuem para as intoxicações alimentares são, normalmente, a deficiente 

refrigeração, intervalos superiores a 12 horas entre a preparação e o consumo do alimento, o 

contacto por pessoas infectadas, mistura de alimentos cozinhados e não cozinhados, a deficiente 

cozedura ou tratamento térmico, o deficiente reaquecimento, a contaminação cruzada e a deficiente 

limpeza e higienização de equipamentos e utensílios. 

Na categoria dos perigos biológicos incluem-se bactérias fungos, vírus, parasitas patogénicos e 

toxinas microbianas. Estes organismos estão frequentemente associados à manipulação dos 

alimentos por parte dos operadores e aos produtos crus contaminados que sejam utilizadas como 

matéria-prima nas unidades de produção/transformação. Muitos desses microrganismos ocorrem 

naturalmente no ambiente onde os alimentos são produzidos. Vários são destruídos por vias de 

processos térmicos, e muitos podem ser controlados por práticas adequadas de manipulação e 

armazenamento, boas práticas de higiene e de fabrico e controlo de tempo e temperatura dos 

processos (Forvisão, 2003). As bactérias são o perigo biológico mais grave, pois desenvolvem-se 

melhor em alimentos a temperaturas mais elevadas, maior teor de humidade e de baixa acidez. Mas, 

todos os alimentos possuem microrganismos, que não se vêm no alimento nem alteram a sua cor, 

sabor ou aspecto. Os alimentos podem tornar-se mais susceptíveis ao aparecimento de 
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microrganismos durante o processamento, embalagem, transporte, armazenamento e preparação 

final. Como tal, torna-se essencial controlar todos os processos ao longo da cadeia alimentar.  

Os perigos químicos podem advir de diversas origens, nomeadamente resíduos de pesticidas, 

antibióticos, aditivos, resíduos de produtos químicos de higienização e desinfecção, metais tóxicos, 

óleos e lubrificantes dos equipamentos, entre outros. 

No caso dos perigos físicos, estes podem ser inerentes aos alimentos, como é o caso de ossos, 

espinhas, pêlos, caroços e sementes, ou elementos estranhos aos mesmos, como vestígios de 

vidros, metal, plástico, cabelos, jóias, entre outros. 

O sistema alimentar torna-se mais complexo à medida que a sociedade se torna mais urbana, sendo 

por isso necessário garantir que todas as condições de higiene alimentar e todas as medidas 

necessárias para assegurar a segurança do produto e a aptidão dos alimentos em todas as fases da 

cadeia alimentar são tomadas, de acordo com o uso previsto. De modo a garantir a segurança dos 

produtos fornecidos é então necessário que as organizações adoptem um sistema preventivo, através 

de uma abordagem sistemática de etapas pré-estabelecidas. 

Nas últimas décadas, a sociedade modernizou-se, havendo cada vez mais um aglomerado da 

população nos centros urbanos. Com a evolução da sociedade surgiu a crescente preocupação do 

consumidor com os alimentos que consome e do receio de estes não serem inócuos para a saúde 

humana. Todas estas alterações na sociedade e na mentalidade do consumidor tornam 

imprescindível que as empresas do sector alimentar se adaptem e comecem a produzir produtos que 

vão de encontro às necessidades e expectativas (implícitas e explícitas) dos seus clientes, pois são 

eles que no final vão determinar a aceitação do produto. Analogamente, com o crescente aumento da 

concorrência no sector e com a liberalização dos mercados, cabe a cada organização adaptar-se e 

fornecer produtos/serviços que garantam a satisfação dos seus clientes alvo, de modo a garantir a 

consequente fidelização aos seus produtos. Como tal, as organizações têm de entender que os 

consumidores não compram um dado produto pelos seus atributos, mas sim pela capacidade desse 

produto de satisfazer as suas necessidades. 

No sector alimentar, a exigência dos consumidores por produtos de qualidade tem provocado 

igualmente um compromisso com a qualidade enquanto vector estratégico das empresas (Codex 

Alimentarius, 2006). A qualidade só é atingida através de uma satisfação contínua das necessidades 

explícitas dos clientes/consumidores, e pela contínua procura da satisfação das suas necessidades 

implícitas. A qualidade é o grau de satisfação de requisitos/necessidades, dado por um conjunto de 

características intrínsecas, onde um requisito é uma necessidade ou expectativa expressa 

geralmente implícita ou obrigatória, e, a característica um elemento diferenciador (NP EN ISO 

9000:2005). Deste modo, a qualidade deve ser definida de forma objectiva e não ser expressa em 

termos subjectivos. 
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O termo “qualidade” pode ser utilizado em diversos sentidos. De modo a evitar confusões, cada 

organização deve adoptar uma clara definição e compreensão do termo “qualidade” e garantir que 

todos os colaboradores dos diversos departamentos a entendam segundo os mesmos objectivos. 

Existem inúmeras definições de qualidade: 

• Qualidade qualitativa, em que o termo se aplica em sentido comparativo, com grau de 

superioridade; 

• Qualidade quantitativa, em que se consegue quantificar e comparar características, através de 

níveis de qualidade; 

• Uniformidade das características de um produto/fornecimento de serviço, à volta de um valor 

alvo; 

• Conformidade com requisitos acordados e completamente compreendidos; 

• Aptidão de uso; 

• Satisfação das expectativas dos clientes e compreensão das suas necessidades e exigências 

futuras. 

A qualidade de um produto/serviço deve estar sempre presente, desencadeando um aumento de 

produtividade, um melhor desempenho no mercado e nos negócios, levando a uma diminuição dos 

custos da não qualidade, que são sempre superiores aos da qualidade. 

Ao definir as especificações do cliente, devem ser criados, implementados e mantidos procedimentos 

que permitam ir ao encontro dessas especificações. As especificações e os planos devem ser 

comunicados a todos os colaboradores da organização, directamente envolvidos, para que se avalie 

a capacidade de satisfazer o que foi solicitado, seleccionando os processos e recursos apropriados 

(Noronha, 2008/2009). 

No sector alimentar, muitas das vezes, designa-se “qualidade alimentar” à aptidão de um produto 

para bem nutrir. A principal função de um alimento é fornecer, em condições de segurança, a energia 

e nutrientes necessários para um bom funcionamento do organismo. Mas, a qualidade alimentar é 

uma propriedade complexa, na qual podem ser considerados alguns componentes (Noronha, 

2008/2009): 

• Qualidade higiénica  – é uma exigência absoluta. Os alimentos não devem conter nenhum 

perigo em quantidade suficientemente elevada de modo a causarem danos ao consumidor a 

curto, médio ou longo prazo. É necessário por isso ter atenção aos efeitos cumulativos; 

• Qualidade nutricional  – Um alimento deve ser equilibrado a nível nutricional, quer de forma 

quantitativa (energia fornecida), quer qualitativa (composição). A composição nutricional é 

quantificável e, em alguns casos, pode ser legalmente fixada; 

• Qualidade organoléptica  – é uma característica subjectiva, variável com o tempo e de 

consumidor para consumidor. É uma característica de extrema importância pois se o alimento 

não for do agrado do consumidor, este dificilmente o voltará a consumir; 
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• Qualidade psico-social  – O modo como cada consumidor se alimenta não obedece 

exclusivamente a critérios racionais, dependendo da sociedade onde está inserido, da sua 

religião, dos hábitos ancestrais de consumo, ocasiões especiais, condição financeira, entre 

outros; 

• Qualidade de serviço  – a nível da conservação (tempo de prateleira e de vida útil após a 

abertura da embalagem ou descongelação), da comodidade de uso (facilidade de 

armazenamento, arrumação, abertura, de preparação simples e tempo reduzido), preço, aspecto 

comercial (disponibilidade, apresentação, acessibilidade) e aspectos regulamentares (informação 

na embalagem, data limite de validade, peso ou volume, preço). 

Para se atingir a qualidade, ao menor custo, a organização deve determinar as especificações e 

expectativas dos clientes/consumidores, avaliar a sua capacidade para responder a este desafio, 

seleccionando os processos adequados, e definir planos e medidas de controlo que permitam atingir 

a satisfação do cliente/consumidor. 

O controlo da qualidade na indústria alimentar tem objectivos múltiplos e complexos. Esse controlo 

pode ser sistematizado, de modo a detectar atempadamente desvios às condições estabelecidas e as 

causas desses desvios, para assim proceder à sua correcção ou eliminação de forma assertiva e 

célere. Isto implica controlar todas as matérias-primas utilizadas (tanto em quantidade como em 

qualidade) e antecipar os controlos regulamentares de modo a evitar o fabrico ou saída (expedição e 

comercialização) de produtos não conformes, uma vez que isso levaria à perda de posição no 

mercado. Deve ainda existir um controlo da produção, de forma a assegurar que não se produzem 

produtos fora das especificações pré-definidas. É necessário proceder, periodicamente, à revisão do 

sistema para investigar e implementar medidas, adaptações, ou modificações que permitam 

melhorar, continuamente, a qualidade do produto e/ou diminuir os custos inerentes à sua produção. 

Para ser eficaz, o controlo da qualidade deve ser precoce e utilizar uma multiplicidade de medidas, 

correctamente adaptadas ao tipo de matérias-primas e produto final a controlar. De modo a garantir 

um acompanhamento contínuo e adequado da produção, é importante recolher um número elevado 

de amostras em diferentes pontos do processamento, tornando assim exequível o tratamento 

estatístico e, sempre que possível, deve usar-se métodos de análises não destrutivos e económicos. 

Em suma, o nível de qualidade de um certo produto e/ou serviço tem de ser continuamente 

assegurado e o controlo da qualidade pode ser dividido em três grandes áreas: 

• Controlo “off-line” através do planeamento; 

• Controlo estatístico do processo; 

• Controlo através da aceitação por amostragem de planos de aceitação por atributos ou variáveis. 

2.1 Gestão da qualidade 

Para liderar e manter em funcionamento com sucesso uma organização é necessário que a mesma 

seja dirigida e controlada de forma sistemática e transparente. O sucesso pode ser consequência da 
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implementação e manutenção de um sistema de gestão concebido para continuamente melhorar o 

seu desempenho, tomando em consideração as necessidades de todas as partes interessadas. A 

gestão de uma organização inclui, entre outras disciplinas de gestão, a gestão da qualidade (NP EN 

ISO 9000:2005). 

Um sistema de gestão da qualidade permite criar o enquadramento certo para a melhoria contínua, 

de modo a incrementar a probabilidade de aumentar a satisfação dos clientes e de outras partes 

interessadas. Este tipo de sistema transmite confiança à organização e aos seus clientes quanto à 

capacidade para fornecer produtos que cumpram de forma consistente os respectivos requisitos (NP 

EN ISO 9000:2005). 

2.1.1 Custos da qualidade 

A obtenção da qualidade num determinado produto e/ou serviço da organização está associada a um 

determinado custo. A quantificação desse custo deve ser rápida e simplificada e, consequentemente, 

deve fornecer aos responsáveis da organização um conjunto de informações que lhe permitam 

empreender e intensificar acções tendo em vista a melhoria da produtividade global da organização 

(NP 4239:1994). 

A qualidade tem um custo, que pode definir-se como o custo total resultante da afectação de recursos 

empregues, para a obtenção da mesma. O custo total engloba o custo de toda a actividade em 

situação normal, onde os recursos são utilizados para produzir bem e à primeira vez o 

produto/serviço em questão, mais os custos para a obtenção da qualidade, ou seja, as actividades 

para obter a aptidão de uso estipulada, e os custos da não qualidade, que são evitáveis se 

desaparecerem todas as ineficiências.  

Os custos relacionados com a qualidade não existem com esta designação, são os custos normais de 

produção de um produto/serviço. Estes incluem os custos de prevenção e avaliação. Os custos de 

prevenção representam os custos com os recursos humanos e materiais/equipamentos, que têm 

como objectivo prevenir falhas/defeitos/anomalias, internas ou externas, com o objectivo de produzir 

bem à primeira vez. Actividades como custos de avaliação dos fornecedores, análises, formação, 

gastos com a manutenção/revisão e melhoria do sistema da qualidade estão incluídas nos custos de 

prevenção. Os custos de avaliação são os custos com recursos humanos e materiais/equipamentos 

relacionados com ensaios e inspecções destinados a verificar se a qualidade especificada está a ser 

obtida e mantida. Esta avaliação pode ser feita internamente na organização, através do controlo dos 

processos e produtos ou, externamente, através da recepção de produtos, avaliação e classificação, 

inspecção aos produtos e calibração dos equipamentos. 

Os custos da não qualidade resultam do reprocessamento ou eliminação do produto e efeitos 

negativos na relação com os clientes. Deste modo, os custos da não qualidade, da incapacidade de 

um produto e/ou serviço satisfazer as exigências da qualidade antes do seu fornecimento, incluem os 

custos de falhas internas e externas. Os custos de falhas internas resultam de alterações ou 

paragens por defeito, modificação do processo, compras não aplicáveis, refugos, perdas e/ou 

quebras. Os custos das falhas externas resultam da incapacidade de um produto para satisfazer as 
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exigências da qualidade, após o seu fornecimento, como por exemplo, serviços ligados aos produtos, 

garantias, cancelamento de encomendas, reclamações, devoluções, problemas com a imagem 

comercial e perda para a concorrência (ESAC, 2008). 

Assim, os custos da qualidade devem ser adaptados e avaliados tendo em conta a essência e âmbito 

da organização. O cálculo dos custos apoia-se em dados que existem na organização ou no cliente, e 

que é necessário recolher, recorrendo à contabilidade geral, à contabilidade analítica, a documentos 

administrativos, comerciais e da produção, entre outros. Esta documentação deve representar uma 

recolha de informação bem identificada, seja ao nível da organização no seu todo, seja ao nível de 

um ou de vários sectores da organização. Para que se possa efectuar uma análise credível e útil a 

partir dos custos obtidos, é desejável que estes correspondam ao último exercício conhecido e que 

sejam incontestáveis, ou seja, que a quantificação seja efectuada tendo como referência zero defeitos 

e não um número tido como aceitável (NP 4239:1994). 

Contudo, nem sempre é acessível e exequível a obtenção de informação relativa a todos os custos. 

Nessa circunstância, pode ser efectuada uma estimativa simples, mas credível, a partir dos dados 

existentes na organização, através do cálculo por extrapolação, a partir de um período para o qual se 

dispõe de informação, ou, calcular os custos a partir de informações disponíveis dentro de um sector 

ou departamento que se julgue representativo da organização, e depois extrapolar os resultados 

desse cálculo ou dessa estimativa a toda a organização (NP 4239:1994). 

2.1.2 Melhoria e redução dos custos da qualidade 

Em muitos sectores industriais, a qualidade do produto/serviço prestado é uma das poucas variáveis 

que pode marcar a diferença, em relação à concorrência. O aumento da satisfação do cliente leva a 

que este esteja disposto a pagar mais por um serviço melhor. Um cliente satisfeito transmite sempre 

essa experiência positiva, já um cliente insatisfeito com o serviço, difunde essa experiência negativa. 

Assim, a obtenção e manutenção da qualidade do produto/serviço é de extrema importância para a 

entrada e manutenção do produto/serviço no mercado alvo. 

É necessário fazer uma distinção entre problemas crónicos e esporádicos, uma vez que os custos da 

qualidade são normalmente relativos a problemas desse tipo (crónicos e/ou esporádicos). Um 

problema esporádico é uma mudança súbita no status quo que tem de ter uma resolução imediata. 

Este tipo de problema é grave e tem de ser resolvido na hora. Um problema crónico é uma situação 

adversa duradoura que exige modificação no status quo. Nesse caso o tipo de problema é muitas 

vezes difícil de resolver, arrastando essa situação por um longo período de tempo. 

A medida dos custos da qualidade e eficiência de cada processo deve ser utilizada como critério de 

escolha dos processos críticos e, partindo do conhecimento desses processos tornar-se-á possível 

analisar os problemas encontrados e as suas causas, procurando obter soluções para os mesmos. A 

análise da eficácia consiste na comparação entre o que foi planeado com o que foi realmente 

produzido, ou seja, se os objectivos previamente definidos estão a ser alcançados, verificando-se 

assim, quais os processos que estão a constituir um entrave à concretização dos objectivos. Esta 

análise para cada processo permite avaliar se o planeado foi produzido ao mais baixo custo possível.  
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2.2 Sistema integrado de gestão 

O paradigma actual de desenvolvimento de qualquer organização baseia-se em dois pilares 

essenciais: crescimento e competitividade. Independentemente da sua dimensão, as organizações 

adoptam desde sempre sistemas de gestão que suportam o seu crescimento e competitividade 

(Neves, Maio 2007). 

A adopção de um sistema integrado de gestão parte de uma decisão estratégica da organização, que 

necessita do empenho e envolvimento de todos os intervenientes, para que este seja implementado 

com sucesso. A sistematização e a formalização deste sistema numa organização, obriga a clarificar 

a estrutura, os processos, os métodos e a estabelecer controlos adequados para obter uma dinâmica 

de melhoria contínua. Este investimento traz mais-valias, onde as primeiras são, naturalmente, 

internas: levar a organização a sistematizar a sua actividade, a definir o que faz e como faz para que 

saia bem feito à primeira. É esse “saber bem-fazer”, de forma sistematizada e continuada, que vai ter 

um impacte positivo na melhoria contínua ao nível dos produtos e serviços que fornece aos seus 

clientes e consumidores, bem como no impacte ambiental da sua actividade na comunidade onde 

está inserida (Neves, Maio 2007). 

Um sistema integrado de gestão é qualquer sistema que integre mais do que um referencial 

normativo. Embora todos os referenciais possam ser integrados, os referenciais da família ISO 

possuem um tronco comum de requisitos a implementar, o que facilita a sua integração (Rosa, 2009): 

1. Objectivo e campo de aplicação 

2. Referências normativas 

3. Termos e definições 

4. Sistema de gestão 

5. Responsabilidade da gestão 

6. Gestão de recursos 

7. Realização do produto 

8. Medição, análise e melhoria 

A integração pode facilitar o planeamento, a alocação de recursos, a definição de objectivos e a 

avaliação da eficácia global da organização.  

2.2.1 Vantagens da implementação do sistema integrado de gestão 

As principais vantagens resultantes da implementação de um sistema integrado de gestão são: 

• Optimização dos custos e lucros associados: para a gestão de topo, uma das principais 

preocupações prende-se com o retorno que terá sobre o investimento efectuado na 

implementação do sistema. Um sistema desta natureza permitirá à empresa poupar dinheiro nas 

decisões diárias; 

• Controlo e simplificação de documentos: para um gestor da qualidade, uma das principais 

preocupações reside no facto da implementação do sistema poder vir a criar uma enorme carga 
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burocrática. Esta preocupação teria todo o sentido se a integração de sistemas não fosse 

possível. Existe uma quantidade significativa de documentos comuns aos sistemas o que leva a 

que o controlo da documentação seja claramente facilitado; 

• Auditorias: a realização de uma auditoria integrada aos vários sistemas implementados permitirá 

à organização economizar tempo, recursos e reduzir custos. Apesar de todas as vantagens 

apresentadas é importante que as auditorias integradas tenham apenas lugar quando os 

sistemas estão a funcionar em pleno e de forma eficaz; 

• Processo global de tomada de decisão: as práticas associadas quer à qualidade quer à 

segurança alimentar têm, nitidamente, consequências sobre o controlo operacional, sobre o 

controlo de processos, sobre a eficiência da organização e na redução dos custos associados à 

operação. Com o sistema integrado de gestão, os colaboradores passam a ter consciência de 

que modo é que as suas funções têm impacto sobre a qualidade e segurança alimentar dos 

produtos produzidos, mas também sobre o ambiente, bem como das suas obrigações individuais 

em matéria de segurança e saúde no trabalho; 

• Facilidade no acesso a mercados apetecíveis como por exemplo Alemanha, França e Itália, no 

caso do IFS, criando um posicionamento forte e concorrencial; 

• Maior transparência e aumento da confiança do cliente; 

• Criação de comparabilidade e transparência em todas as fases da cadeia de abastecimento; 

• Controlo eficaz dos processos internos e minimização do risco de falhas, levando ao aumento da 

eficiência, na minimização dos riscos alimentares, em termos de tempo, recursos e financeiros; 

• Demonstração de uma abordagem proactiva em relação à qualidade e segurança alimentar, com 

a execução da legislação europeia e nacional, relativamente à rastreabilidade, organismos 

geneticamente modificados, alergénios, entre outros. 

2.2.2 Potenciais desvantagens da implementação do sistema integrado de gestão 

Resumidamente, os riscos associados à implementação de um sistema integrado são os seguintes: 

• A certificação é muitas vezes encarada como um fim e não como um meio no caminho da 

excelência organizacional; 

• A implementação de um sistema de gestão integrado, em muitos casos, não é acompanhada de 

uma análise do que se faz e para que se faz, continuando a existir procedimentos obsoletos; 

• As organizações, em muitos casos, quando adquirem a certificação dos seus sistemas adquirem 

como definitivas as práticas certificadas, não procurando continuar a questioná-las e assim obter 

uma melhoria contínua. 

2.2.3 Metodologia de implementação de um sistema integrado de gestão  

A decisão de implementação de um sistema integrado de gestão não deve ser tomada de ânimo leve, 

mas sim, tendo em conta todos os encargos que a implementação vai exigir. Essa decisão parte da 

gestão de topo e realiza-se segundo a metodologia genérica descrita na figura 1.  
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Figura 1 – Metodologia de implementação de um sistema integrado de gestão
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Metodologia de implementação de um sistema integrado de gestão

01:2008 – sistema de gestão da qualidade 

De acordo com a definição constante da norma NP EN ISO 9000:2005, a qualidade 

satisfação de requisitos dado por um conjunto de características intrínsecas e, o sucesso 

de qualquer organização depende directamente da sua capacidade em mobilizar e organizar os 

meios e recursos necessários à realização de produtos e/ou serviços que satisfaçam as exigências, 

necessidades e expectativas (requisitos) dos seus clientes. O desenvolvimento de uma cultura 
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na eficácia do sistema de gestão da qualidade e na aptidão de fornecer produtos/serviços que vão ao 

encontro dos requisitos do cliente e aos requisitos regulamentares aplicáveis, tendo em vista a 

satisfação do cliente, incluindo processos para melhoria contínua do sistema. A organização 

necessita de demonstrar a sua aptidão, de forma consistente, para realizar um produto que vá de 

encontro aos requisitos do cliente, estatuários e regulamentares.  

Este referencial não estabelece requisitos para os produtos para além dos definidos estatutariamente, 

estes têm de ser solicitados pelo cliente, quaisquer que estes sejam (Rosa, 2009). No caso de algum 

dos requisito deste referencial não se aplicar à organização, devido à sua natureza e seus 

produtos/serviços, tal facto pode ser considerado para exclusão, desde que esta exclusão incida 

sobre a secção 7 da norma, ou seja, sobre a realização do produto. Tal exclusão não pode ainda 

afectar a aptidão ou responsabilidade da organização para proporcionar um produto que vá de 

encontro aos requisitos dos clientes, estatuários e regulamentares aplicáveis. 

A adopção de um sistema de gestão da qualidade deve ser uma decisão estratégica por parte da 

organização, onde o planeamento, a concepção e a implementação são influenciados por diversas 

variáveis: 

• Dimensão e estrutura da organização; 

• Objectivos particulares; 

• Produtos que origina; 

• Processos que utiliza; 

• Necessidades variáveis; 

• Pelo seu ambiente organizacional, por mudanças nesse ambiente e por riscos associados a esse 

ambiente. 

A norma NP EN ISO 9001:2008 tem como objectivo uniformizar os sistemas de gestão da qualidade e 

as exigências referidas na norma são complementares às exigências em relação aos produtos. 

A família de referenciais normativos de sistemas de gestão da qualidade (quadro 1) destina-se a 

apoiar as diferentes organizações na implementação e gestão do sistema de forma eficaz (Pinto, A., 

Soares, I., 2009). As normas ali apresentadas formam um conjunto coerente de sistemas de gestão, o 

que facilita a compreensão mútua no comércio nacional e internacional.  
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Quadro 1 – Família de referenciais normativos de sistemas de gestão da qualidade

Norma 

NP EN ISO 9000:2005 
Sistemas de Gestão da 

Qualidade. Fundamentos e 
vocabulário. 

Descreve os princípios fundamentais dos sistemas de gestão da qualidade que 
são objecto das normas da família 
relacionados.

NP EN ISO 9001:2008 
Sistema de Gestão da 
Qualidade. Requisitos. 

Especifica os requisitos para um sistema de gestão da qualidade em que uma 
organização:

• Necessita de demonstrar a sua aptidão para proporcionar produto que vá ao 
encontro dos requisitos do clie

• Visa aumentar a sa
incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a 
conformidade com os requisitos do cliente e regulamentares aplicáveis.

NP EN ISO 9004:2000 
Sistemas de Gestão da 
Qualidade. Linhas de 

Orientação para a Melhoria 
do Desempenho. 

Proporciona linhas de orientação que estão para além dos requisitos dados na 
ISO 9001, de forma a considerar tanto a eficácia como eficiência do sistema de 
gestão da qualidade.
Quando comparados com a 
cliente e de qualidade do produto são alargados de forma a incluir a satisfação 
das partes interessadas e 
Não se destina a ser utilizada para propósitos de certificação, 
implementação da 

NP EN ISO 19011:2003 
Linhas de orientação para 
Auditorias de Sistemas de 
Gestão da Qualidade e/ou 

de Gestão Ambiental. 

Indica as linhas de orientação para a execução de auditorias a sistemas de 
gestão da q

 

Estas normas baseiam-se em oito princípios fundamentais

adaptados pela gestão de topo de uma organização, de modo a que a mesma seja dirigida no sentido 

da melhoria contínua do seu desempenho
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Figura 2 – Princípios fundamentais da 
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Família de referenciais normativos de sistemas de gestão da qualidade

Campo de aplicação 

Descreve os princípios fundamentais dos sistemas de gestão da qualidade que 
são objecto das normas da família NP EN ISO 9000 e define os termos 
relacionados. 

Especifica os requisitos para um sistema de gestão da qualidade em que uma 
organização: 

Necessita de demonstrar a sua aptidão para proporcionar produto que vá ao 
encontro dos requisitos do cliente e regulamentares aplicáveis;
Visa aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema, 
incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a 
conformidade com os requisitos do cliente e regulamentares aplicáveis.

Proporciona linhas de orientação que estão para além dos requisitos dados na 
ISO 9001, de forma a considerar tanto a eficácia como eficiência do sistema de 
gestão da qualidade. 
Quando comparados com a NP EN ISO 9001, os objectivos de satisfação do 
cliente e de qualidade do produto são alargados de forma a incluir a satisfação 
das partes interessadas e a melhoria do desempenho da organização.
Não se destina a ser utilizada para propósitos de certificação, 
implementação da NP EN ISO 9001. 

Indica as linhas de orientação para a execução de auditorias a sistemas de 
gestão da qualidade e sistemas de gestão ambiental. 

se em oito princípios fundamentais de gestão da qualidade

adaptados pela gestão de topo de uma organização, de modo a que a mesma seja dirigida no sentido 

seu desempenho (figura 2). 

Princípios

Focalização 
no Cliente

Liderança

Envolvimento 
das pessoas

Abordagem 
por 

Processos

Abordagem 
da Gestão 
como um 
Sistema

Melhoria  
Contínua

Relação de 
Benefícios 

Mútuos com 
os 

Fornecedores

Princípios fundamentais da NP EN ISO 9001:2008
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Família de referenciais normativos de sistemas de gestão da qualidade 

Descreve os princípios fundamentais dos sistemas de gestão da qualidade que 
ISO 9000 e define os termos 

Especifica os requisitos para um sistema de gestão da qualidade em que uma 

Necessita de demonstrar a sua aptidão para proporcionar produto que vá ao 
nte e regulamentares aplicáveis; 

tisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema, 
incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a 
conformidade com os requisitos do cliente e regulamentares aplicáveis. 

Proporciona linhas de orientação que estão para além dos requisitos dados na 
ISO 9001, de forma a considerar tanto a eficácia como eficiência do sistema de 

ISO 9001, os objectivos de satisfação do 
cliente e de qualidade do produto são alargados de forma a incluir a satisfação 

desempenho da organização. 
Não se destina a ser utilizada para propósitos de certificação, nem como guia de 

Indica as linhas de orientação para a execução de auditorias a sistemas de 

de gestão da qualidade que podem ser 

adaptados pela gestão de topo de uma organização, de modo a que a mesma seja dirigida no sentido 

ISO 9001:2008 
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• Focalização no cliente , onde as organizações dependem dos seus clientes e, 

consequentemente, é expectável que compreendam as suas necessidades actuais e futuras, 

que satisfaçam os seus requisitos e se esforcem por exceder as suas expectativas; 

• Liderança , de modo a estabelecer-se o âmbito e a orientação da organização e, criar um 

ambiente interno de pleno envolvimento das pessoas para que se atinjam os objectivos traçados 

pela organização; 

• Envolvimento das pessoas , em todos os níveis, pois são a essência de uma organização e, o 

seu pleno envolvimento permite que as suas aptidões sejam utilizadas em benefícios da 

organização; 

• Abordagem por processos, em que um resultado desejado é atingido de forma mais eficiente 

quando as actividades e os recursos associados são geridos como um processo, entendendo-se 

por processo qualquer actividade que através do uso de recursos transforma as entradas (inputs) 

em saídas (output); 

• Abordagem da gestão como um sistema,  de modo a identificar, compreender e gerir os 

processos inter-relacionados como um sistema, contribuindo para que a organização atinja os 

seus objectivos com eficácia e eficiência; 

• Melhoria contínua , do desempenho global de uma organização, como objectivo permanente 

dessa organização; 

• Tomada de decisão baseada em factos , uma vez que as decisões eficazes são baseadas na 

análise de dados e de informação; 

• Relação de benefício mútuo com fornecedores , pois uma organização e os seus 

fornecedores são interdependentes e uma relação de benefício mútuo potencia a aptidão de 

ambas as partes para criar valor. 

Com base na aplicação destes princípios resultam benefícios para as organizações que procuram 

obter vantagens pela implementação de um sistema de gestão da qualidade, nomeadamente a 

obtenção de uma ferramenta para a melhoria contínua do desempenho da actividade, criando-se 

assim uma garantia de compromisso com a qualidade. 

Os objectivos que se pretendem alcançar com a implementação de um sistema de gestão da 

qualidade, de acordo com a NP EN ISO 9001:2008, são entre outros: 

• O estabelecimento de processos consistentes (sistemas documentados promovem o controlo e 

consistência dos processos, com as responsabilidades claramente definidas); 

• Garantir a satisfação do cliente; 

• Melhoria contínua do sistema; 

• Aumentar a confiança, interna e externa, da organização; 

• Adquirir prestígio e reconhecimento nacional e/ou internacional; 

• Penetrar em novos mercados, e/ou manutenção dos já existentes; 

• Controlar os custos da não qualidade. 
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2.4 NP EN ISO 22000:2005 – sistema de gestão da seg urança alimentar 

A norma NP EN ISO 22000:2005 é um referencial normativo internacional, passível de ser certificado 

de forma integrada com a NP EN ISO 9001:2008, e que visa unicamente tratar aspectos relativos à 

segurança alimentar. A certificação por este referencial permite à organização assegurar aos seus 

clientes a conformidade sobre os requisitos de um sistema de segurança alimentar eficaz e a 

satisfação das necessidades e exigências dos clientes.  

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

segurança alimentar, aplicáveis em qualquer fase da cadeira alimentar, desde a produção primária, 

transformação, distribuição, retalhistas e restauração, bem como todas as outras actividades que vão 

ter impacto significativo na cadeia alimentar, nomeadamente produtores de embalagens, 

transportadores e armazenistas. Com a implementação desta norma pretende-se demonstrar a 

capacidade que a organização possui em fornecer produtos seguros, através do controlo de perigos 

de forma mais focalizada, coerente e integrada, do que geralmente é requerido pela legislação 

nacional, nomeadamente através do Regulamento (CE) n.º 852/2004 relativo à higiene dos géneros 

alimentícios. 

Esta norma especifica requisitos que permitem a uma organização: 

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

destinado a fornecer produtos que, de acordo com a utilização prevista, são seguros para o 

consumidor; 

• Demonstrar a conformidade com os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis à 

segurança alimentar; 

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

relativos à segurança alimentar acordados mutuamente, de modo a melhorar a satisfação dos 

clientes; 

• Comunicar eficazmente as questões relativas à segurança alimentar, aos seus fornecedores, aos 

clientes e às partes mais relevantes interessadas na cadeia alimentar; 

• Assegurar que actua em conformidade com a política declarada sobre segurança alimentar; 

• Demonstrar essa conformidade junto das partes interessadas mais relevantes; 

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

organização externa, ou fazer uma auto-avaliação ou auto-declaração da conformidade com esta 

norma. 

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

HACCP - Hazard analysis and critical control point) e as etapas de aplicação desenvolvidas pela 

Comissão do Codex Alimentarius, permite à organização eliminar, controlar ou reduzir para níveis 

aceitáveis os perigos de segurança alimentar do produto final. A análise de perigos é o elemento 

essencial de um sistema eficaz de gestão de segurança alimentar, para organizar o conhecimento 

necessário para estabelecer uma combinação eficaz de medidas de controlo. Todos os perigos 

susceptíveis de ocorrerem na cadeia alimentar, incluindo os perigos associados ao tipo de processo e 
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às instalações utilizadas, devem ser identificados e avaliados. Assim, esta norma fornece os meios 

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

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

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

combinação do programa de pré-requisitos (PPR’s), do programa de pré-requisitos operacionais 

(PPRO’s) e através do plano de HACCP. 

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

nomeadamente: 

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

tipos de programas: um programa de pré-requisitos, de modo a manter os serviços de suporte 

(gestão das instalações e equipamentos, higiene e saúde pessoal, gestão dos resíduos, controlo 

de pragas, controlo da qualidade da água, controlo de fornecedores, armazenamento e 

transporte) e um programa de pré-requisitos operacionais utilizado para controlar a probabilidade 

de ocorrência de introdução de perigos e consequente contaminação nos alimentos e/ou no 

ambiente de processamento; 

• Uma comunicação interactiva ao longo de toda a cadeira alimentar, de modo a garantir uma 

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

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

um sistema de comunicação eficaz a montante e a jusante na cadeia alimentar. A comunicação 

com os clientes e os fornecedores, sobre os perigos identificados e as medidas de controlo 

permitirá ajudar a clarificar os requisitos dos clientes e dos fornecedores; 

•  Um sistema de rastreabilidade eficaz, com a identificação dos impactes na segurança alimentar 

ao longo de toda a cadeia alimentar; 

• Os requisitos de sistemas de gestão comuns a outros sistemas de gestão, baseados na norma 

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

implementação integrada ou individual. 

De referir que, a implementação do sistema de HACCP e do sistema de rastreabilidade são requisitos 

legalmente obrigatórios, pelo artigo 5.º do Regulamento (CE) nº 852/2004 e pelo Regulamento (CE) 

nº 178/2002, respectivamente. 

É importante ter presente que a NP EN ISO 9001 e a NP EN ISO 22000 não devem ser entendidas 

como alternativas, mas sim como complementares, uma vez que a NP EN ISO 22000 visa, 

especificamente, assegurar a segurança alimentar, tendo desenvolvido requisitos muito exigentes na 

fase de produção de alimentos, e a NP EN ISO 9001, por outro lado, focaliza-se na gestão da 

qualidade de uma organização e engloba requisitos não existentes no âmbito da NP EN ISO 22000 

(entre outros, marketing e vendas). No entanto, cada norma tem a sua especificidade e na figura 3 

pode verificar-se a profundidade dos requisitos para as duas normas em questão. 
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Figura 3 – Diagrama representativo da profundidade dos requisitos das duas normas (Fonte: Consulai) 

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

(aumento da carga documental, disponibilidade de verbas, necessidade de recursos avançados e 

mudança de mentalidades/culturas), bem como dos benefícios que irá trazer à organização, 

nomeadamente: 

• Ganho de credibilidade por parte das organizações; 

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

• Gestão dos riscos de segurança alimentar e abordagem proactiva, com controlo mais activo dos 

perigos de segurança alimentar; 

• Incremento do envolvimento dos seus colaboradores, relativamente às suas responsabilidades e 

autoridades; 

• Optimização dos recursos, dos procedimentos e da produção, com menor necessidade de 

verificação pós-produção; 

• Melhoria documental e melhoria contínua do desempenho da organização. 

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

internacional, aumentando assim a valorização da sua marca e o posicionamento que esta apresenta 

nos mercados onde se insere. 

 

2.5 IFS – International food standard 

Os consumidores e as autoridades estão cada vez mais exigentes, cautelosos e atentos à qualidade 

e segurança alimentar devido, entre outros aspectos, à evolução da sociedade, à globalização e às 

crises alimentares que têm surgido nos últimos anos. A responsabilidade destes acontecimentos 

abrange todos os operadores da cadeia alimentar: produtores, distribuidores, armazenistas e 
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retalhistas. A causa de eventuais problemas deve ser encontrada e corrigida o mais rapidamente 

possível. 

As auditorias a fornecedores têm sido uma ferramenta cada vez mais utilizada nos sistemas e 

procedimentos de avaliação de fornecedores pelos retalhistas/grossistas. Até ao surgimento da 

primeira versão do referencial IFS, em 2002, estas auditorias eram realizadas pelos departamentos 

da qualidade de cada retalhista/grossista, de forma individual. A crescente procura do consumidor, o 

aumento da responsabilidade dos retalhistas e grossistas, o acréscimo de requisitos legais e a 

globalização do fornecimento de produtos, contribuíram para a necessidade de desenvolver um 

referencial uniforme relativamente à segurança alimentar e à garantia de qualidade. Para além disso, 

foi necessário encontrar uma solução que reduzisse o tempo dispendido com as numerosas 

auditorias, tanto para os clientes como para os fornecedores. 

A aplicação deste referencial criado em 2002 pela HDE (federação de distribuição alemã), com 

posterior adesão da FCD (federação do comércio e distribuição francês) bem como das federações 

de retalhistas italianos (CONAD, COOP e Federdistribuzione), surgiu como reacção da Alemanha, da 

França e da Itália às sucessivas crises de segurança alimentar. Retalhistas pertencentes a estas 

federações são, por exemplo, Aldi, Lidl, Auchan, Carrefour Group, Leclerc, entre outros.  

O referencial IFS foi desenvolvido com o objectivo de salvaguardar os retalhistas e a segurança dos 

produtos de “marca própria” vendidos por estes, estabelecer uma norma comum com um sistema de 

avaliação uniforme, trabalhar com entidades de certificação acreditadas e auditores qualificados, 

garantir a comparabilidade e transparência em toda a cadeia de fornecimento e reduzir os custos e o 

tempo dispendido em auditorias, tanto para os fornecedores como para os retalhistas. Esta norma 

tornou-se num padrão comum de auditorias, internacionalmente reconhecido pelas organizações do 

sector alimentar, com o objectivo de melhorar a segurança alimentar dos consumidores, indo assim 

ao encontro das expectativas destes. É um referencial que permite cumprir todos os requisitos legais 

aplicados à indústria alimentar com o objectivo de estabelecer requisitos comuns de auditoria, de 

modo a tornar todo o processo mais transparente, com a consequente melhoria da segurança 

alimentar. 

Todas as organizações que pretendam fornecer os seus produtos, para serem comercializados como 

marca de retalhista e/ou grossista atrás mencionados, terão de fazer cumprir os requisitos 

estabelecidos neste referencial, demonstrando-o através da obtenção de certificação, por uma 

entidade independente e reconhecida. Este referencial tornou-se num instrumento comum para a 

realização de auditorias aos fornecedores, permitindo a comparação de resultados entre os diversos 

fornecedores. No decorrer da auditoria o auditor examinará: 

• Responsabilidades, autoridades, qualificações e descrições de funções; 

• Procedimentos documentados e instruções relacionadas com a sua implementação; 

• Inspecção e teste aos requisitos específicos e critérios de tolerância e aceitação definidos; 

• Acções a serem tomadas em caso de não-conformidade; 

• Investigação dos motivos das não-conformidades e a implementação de acções correctivas; 
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• Análise de conformidades dos dados de qualidade e a sua implementação na prática; 

• Utilização, armazenamento e recuperação de registos, como por exemplo, da rastreabilidade; 

• Controlo de documentos. 

As organizações ao implementar este referencial, para posterior certificação, devem elaborar, 

documentar, implementar e manter um sistema de gestão da segurança alimentar, incluindo um plano 

de HACCP baseado no Codex Alimentarius, e laborar segundo o código de boas práticas de higiene, 

de fabrico e trocas comerciais. O IFS aplica-se a todas as etapas de processamento tecnológico dos 

géneros alimentícios, posteriores à produção primária. 

Todos os processos e procedimentos deverão ser facilmente compreendidos e a equipa responsável 

deverá entender os princípios do sistema de gestão da qualidade e segurança alimentar. Este 

sistema é baseado na seguinte metodologia: 

• Identificar os processos necessários ao sistema a implementar; 

• Determinar a sequência e interacção desses processos; 

• Determinar os critérios e métodos necessários para garantir o funcionamento e controlo eficaz 

desses processos; 

• Garantir a disponibilidade das informações necessárias para o apoio e monitorização desses 

processos; 

• Medir, monitorizar e analisar esses processos, bem como implementar as acções requeridas 

para atingir os resultados planeados e para a sua optimização contínua. 

Este referencial está dividido em quatro partes distintas, onde a primeira parte se refere ao protocolo 

de auditoria, a segunda parte aos requisitos técnicos para a implementação do referencial, a terceira 

parte sobre os requisitos para os organismos de acreditação, organismos de certificação e auditores 

e, por fim, a última parte sobre informação genérica, nomeadamente, os relatórios, certificados, 

auditXpress software e o IFS auditportal. Relativamente à aplicação deste referencial numa 

organização, importa dar ênfase à segunda parte, que se subdivide em cinco capítulos: 

• Sistema de gestão da qualidade , onde são definidos os requisitos e plano HACCP, a equipa 

responsável pela implementação e manutenção do HACCP e as análises a serem levadas a 

cabo para demonstrar a conformidade do sistema. Engloba a elaboração do manual da 

qualidade, documentos e registos associados; 

• Responsabilidade da gestão , que define as responsabilidades, autoridades e compromisso da 

gestão, a política e objectivos da organização, o enfoque no cliente, a optimização da produção, 

a revisão pela gestão de todo o sistema e a disponibilização dos recursos necessários para 

garantir a segurança, legalidade e qualidade dos produtos; 

• Gestão de recursos , relativamente aos recursos humanos, tendo em conta as suas 

competências e necessidades, nomeadamente, em matéria de higiene, saúde, formação e 

instalações sociais; 
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• Realização do produto , que engloba todas as especificações do produto, desenvolvimento do 

produto, requisitos relativos ao ambiente da fábrica e infra-estruturas, rastreabilidade, controlo 

fitossanitário e de resíduos e, actividades de manutenção; 

• Medição, melhoria e análise , aborda todo o tipo de controlos a serem efectuados no decorrer 

das várias etapas de produção do produto, nomeadamente o controlo de temperatura, tempo, 

detecção de corpos estranhos e respectiva quantidade, tratamento de reclamações e de produto 

não conforme e realização de auditorias internas. 

 

Este referencial possibilita ainda a conformidade com requisitos adicionais da legislação, 

nomeadamente da legislação europeia no que diz respeito ao manuseamento de alergénios e 

organismos geneticamente modificados (OGM´s). 

 

Apenas as entidades acreditadas segundo a EN 45011 (organismos de certificação de produtos) no 

âmbito do IFS e com contrato assinado com este poderão executar as respectivas auditorias e emitir 

os certificados. 

A avaliação da conformidade ao referencial IFS é realizada através de um sistema de classificação e 

pontuação atribuída a cada requisito, como demonstrado no quadro 2: 

Quadro 2 – Sistema de classificação e pontuação do referencial IFS 

Classificação  Exigência Pontos 

A Cumprimento total dos requisitos 20 
B Cumprimento praticamente total dos requisitos 15 
C Parte dos requisitos cumpridos 5 
D Requisitos não são cumpridos 0 

 

O IFS define dois tipos de possíveis não-conformidades: maior, quando existe uma falha substancial 

no cumprimento dos requisitos do referencial que afecta a segurança alimentar e que afecta 

igualmente os requisitos legais dos países de destino e/ou de produção, e, Knock out (KO), caso 

requisitos classificados como KO não sejam cumpridos o resultado poderá ser uma não certificação 

ou suspensão da mesma. São 10 os requisitos definidos como KO neste referencial: 

• Responsabilidade da gestão (ponto 1.2.4 do referencial); 

• Sistema de monitorização de cada ponto crítico de controlo (ponto 2.1.3.8 do referencial); 

• Higiene pessoal (ponto 3.2.1.2 do referencial); 

• Especificações das matérias-primas (ponto 4.2.2 do referencial); 

• Especificações dos produtos finais (ponto 4.2.3 do referencial); 

• Gestão dos corpos estranhos (ponto 4.9.1 do referencial); 

• Sistema de rastreabilidade (ponto 4.16.1 do referencial); 

• Auditorias internas (ponto 5.1.1 do referencial); 

• Procedimento de bloqueio e recolha de produto (ponto 5.9.2 do referencial); 

• Acções correctivas (ponto 5.11.2 do referencial). 
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Após a classificação de cada uma das questões do referencial, os critérios estabelecidos são 

subdivididos no Foundation level ("nível básico") que estabelece os requisitos mínimos que as 

indústrias de géneros alimentícios devem cumprir para obter um certificado IFS e o higher level ("nível 

avançado") que define o padrão mais alto para a indústria alimentar. No quadro 3 encontra-se 

descrito a metodologia de análise da pontuação e da concessão dos certificados. 

Quadro 3 – Metodologia de análise da pontuação e da concessão dos certificados IFS 

Resultado da auditoria de 
certificação 

Aprovação (sim ou não) Certificado 

1 KO Não Não 

> 1 Maior e/ou < 75 % 
cumprimento 

Não Não 

1 Maior e/ou ≥ 75 % 
cumprimento 

Aprovação dependente do plano de acção 
enviado no prazo de duas semanas e 
através de uma auditoria posterior, após 6 
meses no máximo. 

A certificação depende dos 
resultados da auditoria de 
acompanhamento  

Cumprimento ≥ 75 - < 95 % Foundation level (nível básico) Sim, por 12 meses 

Cumprimento ≥ 95 % higher level (nível avançado) Sim, por 12 meses 

Nota:  por cada não-conformidade maior deduz-se -15 % ao resultado final da auditoria e por cada não-conformidade KO deduz-se -20 % ao 
resultado final da auditoria. 

 

A certificação de uma organização neste referencial, traduz-se no aumento de desempenho 

operacional, optimização dos processos que leva ao aumento de produtividade, aumento da 

segurança do produto e consequente redução nos riscos de problemas judiciais, reforço na confiança 

de clientes e consumidores, valorização da imagem institucional da organização e crescente 

reconhecimento pelo mercado nacional e internacional. 
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3. Caracterização da empresa 

3.1 Historial da empresa 

A empresa em estudo, de carácter familiar, foi fundada em 1997, como sociedade unipessoal Lda., 

com o objectivo de comercializar bebidas alcoólicas, dando maior ênfase ao vinho. Nos primeiros 

anos da sua existência, cresceu lentamente, através da comercialização de produtos produzidos por 

outras adegas. Em 1999, a empresa sentiu necessidade de começar a alargar o seu leque de ofertas 

e plantou a primeira vinha com cerca de 10 ha, no distrito de Portalegre, com o objectivo de começar 

a produzir os seus próprios vinhos, o que veio a acontecer em 2004. Em 2005, foi lançado o primeiro 

vinho de produção própria. Desde então a empresa foi crescendo e adquirindo mais terrenos para 

plantação de vinha. O crescente aumento da produção de vinho próprio despontou a necessidade de 

construir uma adega, o que veio a acontecer, tendo sido inaugurada em 2007. Actualmente, a 

empresa já possui duas marcas registadas. 

Por motivos de confidencialidade, o nome da empresa alvo do caso de estudo não será revelado, 

sendo referida como unidade de vinificação ou organização. 

A organização divide-se em duas áreas nucleares distintas, a produção de vinho e a comercialização. 

Na figura 4, encontra-se representada a estrutura da organização. 

 

 

Legenda:  Serviço externo 

 

 

 

 

Gerência 

Gestor de 
Produção  

Gestor 
Comercial  

Gestor 
Qualidade  

Gestor 
Administrativo – 

Financeiro  

Gestor 
Segurança 
Alimentar  

Administrativa/ 
Secretariado  

Operador 
Adega  

Operador 
Campo  

 

Enólogo 

Contabilidade 

Produção integrada e Biológica 

Figura 4 – Organograma da organização 
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3.2 Diagnóstico da situação inicial da organização 

Ao iniciar a implementação do sistema integrado de gestão da qualidade e segurança alimentar 

(SIGQSA), procedeu-se à avaliação da situação actual da organização, com o objectivo de verificar o 

cumprimento dos pré-requisitos ao sistema HACCP. Foi realizada uma auditoria interna, através de 

uma lista de verificação (Anexo I), tendo como referencial o Regulamento (CE) n.º 852/2004, de 29 de 

Abril, relativo à higiene dos géneros alimentícios, e o Codex Alimentarius. A auditoria abordou todos 

os pré-requisitos:  

• Capítulo 1 – Instalações : implantação, construção e “lay-out”, sanitários e vestiários; 

• Capítulo 2 – Controlo de operações : recepção de matérias-primas, ingredientes e materiais de 

embalagem, produção e manuseamento dos géneros alimentícios, armazenagem e transporte; 

• Capítulo 3 – Equipamentos e utensílios ; 

• Capítulo 4 – Formação ; 

• Capítulo 5 – Higiene e saúde pessoal ; 

• Capítulo 6 – Manutenção e higienização : higienização dos equipamentos e das instalações, 

manutenção das instalações e equipamentos, resíduos e controlo de pragas. 

Da auditoria resultou a emissão de um relatório (Anexo I – Lista de verificação – registo de 

constatações) onde constam todas as não-conformidades detectadas, que segundo a NP EN ISO 

19011:2002 foram classificadas como críticas, maiores ou menores, em função da sua perigosidade 

para a segurança alimentar. Desta auditoria inicial aos pré-requisitos, resultaram as seguintes não-

conformidades: 

Não-conformidades do tipo menores: 

• O lavatório da zona de produção deverá ser equipado com doseador de sabão (bactericida e 

deve ser solicitada a ficha técnica do mesmo) e recipiente para os papéis que deve ser 

accionado por pedal; 

• Deverão ser adquiridos cacifos adequados para o número de funcionários; 

• A empresa possui massa de lubrificação alimentar para operações esporádicas de manutenção 

dos equipamentos. Deve ser solicitada a ficha técnica e de segurança da mesma. 

Não-conformidades do tipo maiores: 

• Deverá estar salvaguardado a separação e identificação de todos os produtos não-conformes 

(incluindo matérias-primas e materiais de embalagem); 

• Não existe um programa de formação delineado para os funcionários; 

• Não existem normas definidas para funcionários. Devem incluir a lavagem de mãos, a descrição 

do vestuário de protecção e o controlo do uso de adornos e objectos pessoais; 

• Não existem planos de higienização documentados; 

• Não existe um plano de manutenção documentado; 

• Não existe um programa de controlo de pragas. 
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Não foram detectadas não-conformidade

da implementação do sistema 

requisitos referentes a instalações e equipamentos

documental para suportar e colmatar as deficiências existentes

requisitos foi de 70,5 %. No gráfico d

percentagem, da avaliação dos pré

pontuação obtida no final. 

Figura 5 – Resultado da auditoria aos pré
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conformidades críticas e, pelo evidenciado, pode concluir

 a unidade de vinificação cumpria com a generalidade dos pré

requisitos referentes a instalações e equipamentos, faltando a implementação de um sistema 

para suportar e colmatar as deficiências existentes. No total, a

gráfico da figura 5 está representada a pontuação

da avaliação dos pré-requisitos, onde consta a pontuação obtida por cada capítulo e a 

Resultado da auditoria aos pré-requisitos realizada à unidade de vi

conformidades apresentadas, resultaram ainda algumas observações que, por 

serem numerosas, se remeteram para o relatório, presente no Anexo I – Lista de verificação 

77,8%

64,6%

90,0%
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4. Implementação do s

segurança alimentar

A decisão dos referenciais a implementar 

representados na figura 6. 

A implementação do HACCP – Hazard analysis and critical control point (análise de perigos e controlo 

de pontos críticos), é legalmente

852/2004, para qualquer operador da cadeia alimentar. Além disso

ISO 22000:2005 – sistema de gestão da segurança alimentar, o que levou a gestão de topo a 

implementar simultaneamente esta norma. Tendo em conta as duas actividades da empresa, 

produção e comercialização de vinhos de 

NP EN ISO 9001:2008 – sistema de gestão da qualidade, rapidamente se revelou essencial para a 

sistematização e formalização dos processos de trabalho da organizaçã

forma clara, eficaz e eficiente. Por último, a decisão de implementar o referencial IFS 

food standard, surgiu com a oportunidade 

especificamente no “Lidl”. O tipo 

IFS, referente a bebidas. Apesar de já serem um fornecedor de vinhos de mesa d

de distribuição, foi imposto por est

modo a dar continuidade às transacç

Figura 6 – 

4.1 Benefícios do sistema integrado da qualidade e segu rança alimentar

adoptar 

A implementação da NP EN ISO 9001:2008 levará a que a organização identifique adequadamente 

as necessidades e expectativas do cliente 

essas necessidades e expectativas, aumentando consistentemente a satisfação, confiança e 

Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar (SIGQSA)
Figura 6 – 
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Implementação do s istema integrado de gestão da qualidade e 

segurança alimentar  na organização 

A decisão dos referenciais a implementar na organização, partiu da gestão de topo

Hazard analysis and critical control point (análise de perigos e controlo 

é legalmente obrigatória desde 1 de Janeiro de 2006, através do Regulamento n.º 

operador da cadeia alimentar. Além disso, é um requisito implícito da 

sistema de gestão da segurança alimentar, o que levou a gestão de topo a 

esta norma. Tendo em conta as duas actividades da empresa, 

dução e comercialização de vinhos de produção própria e de outros vinhos, a implementação da 

sistema de gestão da qualidade, rapidamente se revelou essencial para a 

sistematização e formalização dos processos de trabalho da organização, de modo 

forma clara, eficaz e eficiente. Por último, a decisão de implementar o referencial IFS 

, surgiu com a oportunidade de se afirmarem no mercado da grande distribuição, 

O tipo de produto em questão está incluído na categoria 11

Apesar de já serem um fornecedor de vinhos de mesa d

posto por esta a implementação do referencial IFS no prazo de um ano,

transacções comerciais, realizadas até à data. 

 Sistema integrado de gestão do caso de estudo 

Benefícios do sistema integrado da qualidade e segu rança alimentar

ISO 9001:2008 levará a que a organização identifique adequadamente 

ssidades e expectativas do cliente e forneça o produto (ou serviço) de forma a satisfazer 

essas necessidades e expectativas, aumentando consistentemente a satisfação, confiança e 

Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar (SIGQSA)

IFS

NP EN ISO 
9001:2008

NP EN ISO 
22000:2005

 Sistema integrado de gestão do caso de estudo 
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, através do Regulamento n.º 

é um requisito implícito da NP EN 

sistema de gestão da segurança alimentar, o que levou a gestão de topo a 

esta norma. Tendo em conta as duas actividades da empresa, 

própria e de outros vinhos, a implementação da 

sistema de gestão da qualidade, rapidamente se revelou essencial para a 

de modo a funcionar de 

forma clara, eficaz e eficiente. Por último, a decisão de implementar o referencial IFS - international 

mercado da grande distribuição, 

categoria 11 do referencial 

Apesar de já serem um fornecedor de vinhos de mesa dessa grande cadeia 

IFS no prazo de um ano, de 
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ISO 9001:2008 levará a que a organização identifique adequadamente 
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essas necessidades e expectativas, aumentando consistentemente a satisfação, confiança e 

Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar (SIGQSA)
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fidelização, levando assim ao aumento das vendas e ao seu crescimento. Por outro lado, a nível 

interno, conduzirá a uma clarificação, sistematização e formalização das responsabilidades e 

autoridades, da alocação de recursos, das metodologias a adoptar e dos controlos a efectuar. 

Conduz ainda a uma diminuição dos desperdícios, novos processamentos, custos acrescidos para 

recuperar atrasos, entre outros, aumentando dessa forma a sua competitividade (Neves, Maio 2007). 

A adopção da NP EN ISO 22000:2005, complementa a NP EN ISO 9001:2008 na vertente específica 

da segurança alimentar da organização ligada à cadeia alimentar, e leva a que a organização 

assegure, de forma consistente, que os seus produtos e serviços são seguros para a alimentação 

humana. Desta forma, mais uma vez complementando a NP EN ISO 9001:2008, aumentar-se-á a 

satisfação, a confiança e a fidelização dos clientes e consumidores. Por outro lado, e uma vez que 

uma falha na segurança alimentar é um tema muito mediático e ao qual os consumidores são muito 

sensíveis, a adopção da NP EN ISO 22000:2005 conduzirá, de forma sustentada, à diminuição da 

possibilidade de ocorrência de falhas (Neves, Maio 2007). 

Numa abordagem harmonizada e mais abrangente da gestão da segurança alimentar, a integração 

da NP EN ISO 22000:2005 vem dar ênfase à comunicação com os vários elos da cadeia a montante 

e a jusante, prestadores de serviço (entre outros, empresas de transporte e logística), fornecedores 

(de produtos de higiene, de materiais de embalagem, entre outros), clientes e entidades oficiais, 

permitindo uma maior eficácia na identificação, controlo e redução dos perigos, evitando a 

possibilidade de ocorrerem situações de risco de segurança alimentar ou de inconformidade legal 

que possam abalar a confiança do mercado e pôr em causa a credibilidade da organização e das 

suas marcas (Neves, Maio 2007). 

O IFS está direccionado sobretudo para empresas do sector agro-industrial fornecedoras de marcas 

próprias, com preocupações específicas, nomeadamente a nível dos alergénios e organismos 

geneticamente modificados. Embora o IFS não seja uma exigência legal, é um requisito fundamental 

para quem exporta ou distribui a nível nacional produtos de marca própria para a grande distribuição 

alemã, francesa e/ou italiana (Silva, Novembro 2007). 

A implementação integrada destes referenciais permite à organização reduzir os custos que 

resultariam do desenvolvimento e manutenção destes sistemas em separado. Qualquer sistema de 

gestão integrada, independentemente da organização e do seu âmbito de actividade, permite de uma 

forma única, ágil e racional, avaliar e acompanhar requisitos comuns aos vários referenciais (como 

por exemplo, controlo de documentos, revisão do sistema, auditorias internas, tratamento de não-

conformidades, entre outros) e enquadrar o manual, instruções de trabalho e outra documentação 

associada relevante para o sistema. Nesta perspectiva, existe também um maior envolvimento por 

parte dos colaboradores, promovendo outros compromissos e desafios, tornando-os 

multidisciplinares nas funções que exercem na organização (Neves, Maio 2007). 
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4.2 Abordage m por processos

A NP EN ISO 9001:2008 fomenta a adopção de uma abordagem por processos quando se 

desenvolve e implementa um sistema de gestão da qualidade.

é um conjunto de actividades inter

saídas. Qualquer actividade ou conjunto de actividades utilizando recursos, e gerida de forma a 

transformar as entradas (inputs) em saídas (

7). Normalmente, a saída de um processo 

Assim, a aplicação de um sistema 

identificação e as interacções desses processos e sua gestão

“abordagem por processos”. 

 

 

Figura 7 –
 

A abordagem por processos possibilita o controlo 

processamento da organização

interacções, constituem o todo da organização

organização consegue-se controlar de forma mais eficaz o todo da organização.

4.2.1 Melhoria contínua 

A metodologia de melhoria contínu

melhoria de Deming – ciclo PDCA (Plan

cada processo e a todo o sistema

Plan (Planear):  estabelecer os objectivos e os processos 

necessários para apresentar resultados de acordo com os 

requisitos do cliente e as políticas da organização;

Do (Executar):  implementar os processos;

Check (Verificar):  monitorizar e medir processos e produtos 

em comparação com políticas, objectivos e requisitos para o 

produto e reportar os resultados;

Act (Actuar):  empreender acções para melhorar 

continuamente o desempenho dos processos.

 

A melhoria contínua do sistema trata

periodicamente, o seu sistema de modo a identificar oportunidades de melhoria. 

Deming é utilizar a aprendizagem de um ciclo para 

ciclo.  

Requisito do Cliente

"in Put"

Figura 7 –
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m por processos  

ISO 9001:2008 fomenta a adopção de uma abordagem por processos quando se 

desenvolve e implementa um sistema de gestão da qualidade. De acordo com esta norma, processo 

é um conjunto de actividades inter-relacionadas ou interactuantes que transformam entradas em 

actividade ou conjunto de actividades utilizando recursos, e gerida de forma a 

) em saídas (outputs), pode ser denominada com um processo (

). Normalmente, a saída de um processo está associada a uma entrada no processo seguinte. 

Assim, a aplicação de um sistema de processos dentro da organização, juntamente com a 

identificação e as interacções desses processos e sua gestão, pode ser considerada como 

– Representação esquemática de um processo 

A abordagem por processos possibilita o controlo passo-a-passo de todas as etapas do 

da organização, que em conjunto com o controlo das suas combinações e 

interacções, constituem o todo da organização. Ou seja, através do controlo de todas as partes da 

se controlar de forma mais eficaz o todo da organização. 

 

de melhoria contínua aplicada a todos os processos (figura 8) é baseada no ciclo de 

o PDCA (Plan-Do-Check-Act) e desenvolve-se em 4 fases, 

cada processo e a todo o sistema: 

estabelecer os objectivos e os processos 

necessários para apresentar resultados de acordo com os 

requisitos do cliente e as políticas da organização; 

implementar os processos; 

monitorizar e medir processos e produtos 

em comparação com políticas, objectivos e requisitos para o 

produto e reportar os resultados; 

empreender acções para melhorar 

continuamente o desempenho dos processos. 

Figura 8 
 

A melhoria contínua do sistema trata-se de um processo cíclico em que a organização revê e avalia

o seu sistema de modo a identificar oportunidades de melhoria. A filosofia do ciclo de 

Deming é utilizar a aprendizagem de um ciclo para aperfeiçoar e ajustar expectativas para o próxi

Requisito do Cliente
Processo

Produto

"out put"

– Representação esquemática de um processo 

Figura 8 – Metodologia PDCA 
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ISO 9001:2008 fomenta a adopção de uma abordagem por processos quando se 

De acordo com esta norma, processo 

que transformam entradas em 

actividade ou conjunto de actividades utilizando recursos, e gerida de forma a 

), pode ser denominada com um processo (figura 

o processo seguinte. 

, juntamente com a 
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todas as etapas do 

trolo das suas combinações e 

Ou seja, através do controlo de todas as partes da 
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se em 4 fases, aplicáveis a 

Figura 8 - Metodologia PDCA 
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Quando utilizada dentro de um sistema de gestão da qualidade, tal abordagem enfatiza a 

importância: 

i. De entender e ir ao encontro dos requisitos;

ii. Da necessidade de considerar processos em termos de valor acrescentado;

iii. De obter resultados do desem

iv. Da melhoria contínua dos processos baseada na medição dos objectivos.
 

A organização deve melhorar continuamente a eficácia do sistema (

política, dos objectivos, dos resultados das auditorias, retorno de informação do cliente, desempenho 

dos processos, conformidade do produto, da análise dos dados, das acções correctivas e 

preventivas, do seguimento de acções de anteriores revisões do sis

melhoria e da revisão pela gestão, através da utilização da comunicação, avaliação dos resultados 

individuais de verificação e de medidas de controlo (

22000:2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

 

4.3 Definição de processos

Após o diagnóstico inicial, a organização 

em conta os seus objectivos, a sua

Foram definidas seis áreas funcionais dentro da organiz

i. Gerência – Definição d

comercial e garantia da

sistema integrado de gestão da qualidade e segurança alimentar (SIGQSA)

ii. Comercial – Comercialização e exportação d

iii. Produção – Gestão da produção de vinho

Revisão pela 
Gestão de 

Topo

Figura 9 
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Quando utilizada dentro de um sistema de gestão da qualidade, tal abordagem enfatiza a 

De entender e ir ao encontro dos requisitos; 

Da necessidade de considerar processos em termos de valor acrescentado;

De obter resultados do desempenho e da eficácia do processo; 

Da melhoria contínua dos processos baseada na medição dos objectivos.

A organização deve melhorar continuamente a eficácia do sistema (figura 9), através da utilização da

política, dos objectivos, dos resultados das auditorias, retorno de informação do cliente, desempenho 

dos processos, conformidade do produto, da análise dos dados, das acções correctivas e 

preventivas, do seguimento de acções de anteriores revisões do sistema, de recomendações de 

melhoria e da revisão pela gestão, através da utilização da comunicação, avaliação dos resultados 

individuais de verificação e de medidas de controlo (NP EN ISO 9001:2008 e

igura 9 – Metodologia aplicada na melhoria contínua 

Definição de processos  

organização começou por identificar e definir os seus processos, tendo 

sua estrutura e complexidade. 

seis áreas funcionais dentro da organização, com diferentes competências

da política, dos processos, dos objectivos estratégicos, 

a disponibilização dos recursos necessários à implementação do 

integrado de gestão da qualidade e segurança alimentar (SIGQSA)

omercialização e exportação de produtos; 

a produção de vinho próprio e controlo de qualidade;

Política e 
Objectivos da 
Qualidade e 
Segurança 
Alimentar

Planeamento

Implementação
Verificação e 

Acções 
Correctivas

Revisão pela 
Gestão de 

Topo

Melhoria 
Contínua 

 – Metodologia aplicada na melhoria contínua 
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Quando utilizada dentro de um sistema de gestão da qualidade, tal abordagem enfatiza a 

Da necessidade de considerar processos em termos de valor acrescentado; 

Da melhoria contínua dos processos baseada na medição dos objectivos. 

), através da utilização da 

política, dos objectivos, dos resultados das auditorias, retorno de informação do cliente, desempenho 

dos processos, conformidade do produto, da análise dos dados, das acções correctivas e 

tema, de recomendações de 

melhoria e da revisão pela gestão, através da utilização da comunicação, avaliação dos resultados 

ISO 9001:2008 e NP EN ISO 

os seus processos, tendo 

competências: 

dos objectivos estratégicos, da política 

disponibilização dos recursos necessários à implementação do 

integrado de gestão da qualidade e segurança alimentar (SIGQSA); 

e controlo de qualidade; 
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iv. Segurança alimentar – Controlo da qualidade e manutenção desta e da segurança alimentar 

do produto; 

v. Qualidade – Elaboração do manual da empresa e gestão do sistema integrado de gestão da 

qualidade e segurança alimentar, elaboração dos registos e tratamento de todas as não-

conformidades detectadas com vista à melhoria contínua e manutenção do sistema; 

vi. Administrativo-financeiro – Selecção, contratação e acolhimento de novos colaboradores, 

gestão de recursos humanos, selecção e avaliação de fornecedores, e satisfação de todas as 

necessidades de compra. 

Tendo em conta as áreas funcionais da organização, foram definidos quatro processos: processo de 

gestão global, gestão de recursos, produção de vinho e comercialização. No quadro 4 encontram-se 

descritos os objectos definidos para cada um dos processos.  

Quadro 4 – Definição do objecto para cada processo 

Processo Objecto 

Gestão Global 

� Planear novos produtos e serviços; 
� Monitorizar o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Segurança 

Alimentar; 
� Proceder à Revisão do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e 

Segurança Alimentar; 
� Angariar Clientes e avaliar a sua satisfação. 

Responsável 

Gestão de Recursos 

� Satisfazer as necessidades de compra e avaliar o desempenho dos 
fornecedores; 

� Gerir os recursos humanos e a sua melhoria de competências; 
� Gerir os equipamentos e infra-estruturas; 
� Gerir administrativamente os Clientes. Responsável 

Produção de Vinho � Planear e desenvolver a colheita; 
� Produzir vinho de acordo com as características definidas; 
� Garantir a qualidade e segurança alimentar do vinho produzido. Responsável 

Comercialização de Vinho � Comprar vinho; 
� Vender interna e externamente o vinho. 

Responsável 

 

A figura 10 mostra de forma simplificada as interacções entre os processos. Os processos de gestão 

global e gestão de recursos são processos de suporte ao funcionamento dos processos de 

comercialização e de produção de vinho, interagindo com eles. 
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Figura 10 – Interacção entre processos 



Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar numa Unidade de Vinificação 

      

  
Página 29 

 

  

Após a determinação dos processos para o sistema integrado de gestão da qualidade e segurança 

alimentar (SIGQSA), é necessário determinar-se a sequência e interacção desses processos, bem 

como as diferentes actividades que cada um encerra, de modo a determinar os critérios e métodos 

necessários para assegurar que tanto a operação como o controlo destes são eficazes. 

Cada processo foi descrito num mapa de processo, onde as diversas actividades foram detalhadas, 

de forma sequencial e interligada, com as respectivas entradas e saídas resultantes, os responsáveis 

e os participantes nelas envolvidos. A codificação dos documentos referida nos mapas de processos 

encontra-se descrita no ponto 4.5.2 – controlo da documentação, do presente trabalho. 

4.3.1 Processo de gestão global 

O processo de gestão global visa planear, implementar, monitorizar e rever o SIGQSA. Este processo 

engloba 4 fases, como se encontra representado no quadro 5.  

Quadro 5 – Mapa de processo – gestão global 

Entrada  Actividade  Saída 
     

• Requisito legais, normativos e do Cliente 
• Concorrência 
• Características internas 
• PDxxx – Planeamento e Revisão do Sistema 

 

Planeamento  
 

• Ixxx – Política da Empresa  
• Ixxx – Política vs objectivos / 

indicadores 
• Ixxx – Organograma 
• Definição dos processos 
• Indicadores e objectivos da Empresa 
• Plano de formação aprovado 
• Programa de auditorias aprovado 
• Plano decorrente de alterações 
• Necessidades de RH e outros 
• Ixxx – Horário de Funcionamento 

Responsável: G 
Participantes: GQ e GSA 

     

• PDxxx – Gestão Documental 
• Ixxx – Plano da Qualidade 

 

Implementação  
 

• Mxxx – Manual da Empresa 
• Documentos do SGQ 
• Ixxx – Plano de Comunicação  
• Ixxx – Controlo documental  
• Ixxx – Acta 

Responsável: GP 
Participantes: GQ, GSA e T 

     

• PDxxx – Auditorias  
• PDxxx – Tratamento de NC, AC e AP 
• Ixxx – Registo de Melhoria 
• Ixxx – Programa de Auditoria 
• Ixxx – Verificação Interna 
• Ixxx – Árvore de Decisão de Ocorrência 
• ITxxx – Gestão de Incidentes e Crises Alimentares 
• Ixxx – Plano de Resposta à Emergência 
• Actualização da legislação 
• Processo Gestão de Recursos 
• Processo Comercialização 
• Processo Produção de Vinho 

 

Monitorização  

 

• Plano de auditoria  
• Relatório de auditoria 
• Tratamento das ocorrências (não-

conformidades e sugestões de 
melhoria) 

• Ixxx - Monitorização dos objectivos 
• Ixxx  - Actualização da legislação 
• Acta de análise dos desvios dos 

objectivos 
Responsável: GQ 

Participantes: GSA, GP e T 

     

• PDxxx – Planeamento e Revisão do SGQSA  

Revisão  
 • Acta de revisão do SIGQSA 

Responsável: G 
Participantes: GQ, GSA e GP 

 
Legenda: G – Gerente; GQ – Gestor da Qualidade; GSA – Gestor da Segurança Alimentar; GP – Gestor de Processo; T – Todos. 
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4.3.2 Processo de gestão de recursos 

Este processo engloba as actividades de gestão dos recursos humanos, gestão dos equipamentos e 

infra-estruturas, compras, gestão de resíduos e a gestão administrativa e financeira, de acordo com o 

representado no quadro 6. 

Quadro 6 – Mapa de processo – gestão de recursos 

Entrada  Actividade  Saída 
     

• Ixxx – Descrições de Funções 
• PDxxx – Recrutamento, acolhimento e melhoria 

de competências 

 

Recrutamento e 
acolhimento 

 

• Ixxx – Ficha do Colaborador 
• Contrato individual de trabalho  

• PDxxx – Recrutamento, acolhimento e melhoria 
de competências 

• Ixxx – Plano de formação 

Melhoria de 
competências 

• Necessidades de competências 
avaliadas e satisfeitas 

• Ixxx – Registo de formação 
• Certificado de Formação 

• Regras de gestão de RH 
• Ixxx – Carta IGFSS 

Gestão dos recursos 
humanos 

• Ixxx – Plano anual de férias 
• Ixxx – Plano Feiras 
• Ixxx – Mapa de Seguros 
• Ixxx – Retenção na Fonte 
• Ixxx – Trabalhadores Agrícolas 

 
Responsável: G 

Participantes: AS 
 

     

• PDxxx – Gestão de equipamentos  
• Ixxx – Plano de Manutenção 
• ITxxx – Verificação interna do refractómetro 
• Mxxx – Manual de Pré-requisitos 

 

Equipamentos e 
infra-estruturas  

 

• Ixxx – Registo de cópias de 
segurança 

• Ixxx – Registo de Manutenção 
• Ixxx – Verificação interna 

refractómetro 
• Ixxx – Ficha de EMM 
• Ixxx – Registo de km 
• Ixxx – Despesas de Gasóleo 
• Ixxx – Custos Mensais 
• Equipamentos e infra-estruturas 

mantidas 
• PDxxx – Produção 

Responsável: GAF 

Participantes: AS 

     

• PDxxx – Compra 
• ITxxx – Selecção e Avaliação de Fornecedores e 

Subcontratados 
• Ixxx – Check-list Auditoria Fornecedor 
• Ixxx – Verificação enchimento 

 

Compras  
 

• Ixxx – Recepção matérias-primas 
• Ixxx – Avaliação de fornecedores e 

subcontratados 
• Ixxx – Carta Fornecedores Início 

Avaliação 
• Ixxx – Carta fornecedores 

Resultados Avaliação 
• Ixxx – Avaliação de fornecedores e 

subcontratados 
• Pagamentos a fornecedores 
• Ixxx – Controlo de livros de Guias de 

Remessa 
• Factura/Recibo fornecedor 
• Guia de remessa/guia de transporte 

Responsável: G 

Participantes: AS 

     

• PDxxx – Gestão de resíduos   

Gestão dos resíduos  
 

• Resíduos separados e 
correctamente encaminhados Responsável: G 

Participantes: AS 
     

• ITxxx – Facturação 

 

Gestão 
administrativa e 

facturação  

 

• Documentos preparados para a 
Contabilidade 

• Documentos administrativos e 
secretariado 

• Facturas/ recibos 
 

Responsável: GAF 

Participantes: AS 
 

  
 

 

 Processo gestão global Monitorização   
 

Legenda: G – Gerente; GAF – Gestor Administrativo-Financeiro; AS – Administrativo/Secretariado. 
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4.3.3 Processo de produção de vinho 

O processo de produção de vinho engloba todas as actividades inerentes à produção de vinho 

próprio, desde o controlo da vinha à expedição e transporte final do vinho (quadro 7). 

Quadro 7 – Mapa de processo – produção de vinho 

Entrada  Actividade  Saída 
     

• Boas práticas de culturais  

Campo  
 • Ixxx – Caderno de campo 

Responsável: GP 

Participantes: G, GSA e AS 
     

• Ixxx – Código de Boas Práticas de Colheita 
• Ixxx – Normas de Higiene e Saúde para 

Colaboradores 
• Ixxx – Participantes da Vindima 
• ITxxx – Controlo de Maturações 
• ITxxx – Lavagem de Mãos 

 

Colheita  
 

• Ixxx – Controlo de Maturação 
• Uva sã Responsável: GSA 

Participantes: G, GP e AS 
     

• PDxxx – Produção 
• Ixxx – Caderno de encargos 
• ITxxx – Lavagem de Mãos 
• Ixxx – Ficha de Fermentação 
• Ixxx – Ficha de Vinho 
• ITxxx – Enchimento 
• Ixxx – Plano de Higienização - Zona de 

Vinificação; Zona de Armazenagem; Área Social 
• Ixxx – Normas de Higiene e Saúde para 

Colaboradores 
• Ixxx – Normas de Higiene para Visitantes e 

Prestadores de Serviço 
• Ixxx – Fluxo de Produto 
• Ixxx – F luxo de Pessoas 

 

Produção  
 

• Ixxx – Registo de Limpeza – 
Estruturas; Zona de Vinificação; 
Zona de Armazenagem; Área Social 

• Ixxx – Registo de Visitantes 
• Ixxx – Registo de Prestadores de 

Serviço 
• Ixxx – Enchimento 
• Ixxx – Transporte de Vinho 
• Ixxx – Controlo de Barricas 
• Acordo de Produção (caderno de 

encargos) entre ambas as partes Responsável: GSA 

Participantes: G, GP e AS 

     

• ITxxx – Controlo da Qualidade da Água 
• PDxxx – Rastreabilidade 
• Ixxx – Etapas Preliminares 
• Ixxx – Análise de Perigos 
• Ixxx – Níveis de Aceitação 
• Ixxx – Plano de Análises 
• Ixxx – Verificações internas 

 

Controlo da 
qualidade  

 • Ixxx – Registos de melhoria 

Responsável: GP 
Participantes: G, GSA e AS 

 
Legenda: G – Gerente; GQ – Gestor da Qualidade; GSA – Gestor da Segurança Alimentar; GP – Gestor de Processo; AS – 
Administrativo/Secretariado. 

 

 

4.3.4 Processo de comercialização 

Este processo engloba as actividades relacionadas quer com a comercialização de vinho de 

produção própria, quer com a compra e comercialização de vinhos produzidos em outras adegas. As 

actividades deste processo encontram-se descriminadas no quadro 8. 
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Quadro 8 – Mapa de processo – comercialização 

Entrada  Actividade  Saída 
     

• Ixxx – Ficha Técnica – Marca 
• Ixxx – Technical Specifications  
• Ixxx – Caderno de encargos 
• Ixxx – Caderno de especificações 

 

Contactos  
 

• Ixxx – Ficha de Cliente 
• Ixxx – Ficha de Contacto 
• Ixxx – Ficha de fornecedor Responsável: GC 

Participantes: AS 
     

• Ixxx – Registo de Marcas  

Registo de marcas  
 • Marcas registadas 

Responsável: GC 

Participantes: AS 
     

• PDxxx – Comercialização 
• Ixxx – Tabela de Preços 
• Ixxx – Packing list 
• Ixxx – Acordo de Fornecimento 
• Ixxx – Stock de Materiais 
• Ixxx – Etiquetas de Caixas 
• Ixxx – Existências 
• Ixxx – Levantamento de Paletes 
• Ixxx – Plano de Entregas Cliente-Fornecedor 
• Ixxx – Preço de Custos-Produto 
• ITxxx – Gestão de incidentes e crises alimentares 

 Vendas  

• Ixxx – Fax-Levantamento de 
Mercadoria; Fax Recolha de 
Mercadoria 

• Ixxx – Etiqueta de Palete 
• Ixxx – Mapa de Existências 
• Ixxx – Entrega de Paletes Não 

Conforme 
• Ixxx – Aviso de Bloqueio-Recolha 
• Ixxx – Aviso de Recolha-

Consumidor Final 
• Ixxx – Press Release 
• Ixxx – Tratamento de Crise 

Alimentar 
• Ixxx – Tratamento de Incidentes 
• Ixxx – Lista de Contactos de 

Emergência 

 
Responsável: GC 

Participantes: AS 
 

     

• PDxxx – Exportação  
• Ixxx – Processo de Exportação 
• Ixxx – Packing List 

 Exportação  

• Ixxx – Comprovativo de Exportação 
 

Responsável: GC 

Participantes: AS 
 

     

• Calendarização das provas de vinho  

Provas 
 

• Ixxx – Provas de Vinho 

 Responsável: GC 
Participantes: AS 

     

• ITxxx – Avaliação da Satisfação de Clientes 
• Ixxx – Inquérito da Satisfação de Clientes 

 

 
Avaliação da 

satisfação dos 
clientes 

 

• Ixxx – Avaliação da Satisfação de 
Clientes 

 
Responsável: GC 
Participantes: AS 

 

 
Legenda: GC – Gestor Comercial; AS – Administrativo/Secretariado. 

 

4.4 Monitorização dos indicadores/objectivos 

Foram definidos, no final de cada mapa de processo, os objectivos a atingir, de forma quantificada e 

mensurável, e os respectivos indicadores para a monitorização desses objectivos, consistentes com a 

política da qualidade e da segurança alimentar definida pela organização. Os objectivos são definidos 

de forma quantificável, através de respectiva fórmula de cálculo, de modo a tornar possível o controlo 

e monitorização dos indicadores, e é estabelecida uma periodicidade para efectuar esse cálculo e a 

análise desses resultados, pelos respectivos responsáveis. A análise desses indicadores e objectivos 
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é realizada, periodicamente, nas reuniões da qualidade e segurança alimentar, de acordo com o 

definido no plano da qualidade (Anexo II). 

Os objectivos a monitorizar, a periodicidade de cálculo e a responsabilidade da análise dos resultados 

encontram-se definidos e representados, para cada um dos processos, no quadro 9. 

Quadro 9 – Monitorização dos objectivos da qualidade e segurança alimentar 

Indicador Objectivo Fórmula de cálculo 
Periodicidade  Responsáve l 

Cálculo  Análise  Cálculo  Análise  

Processo de Gestão Global  
Facturação de 

2009 

Inferior até 

40 % 
(Facturação de 2009/Facturação 

de 2008*0,6) x 100 
Mensal Trimestral 

Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 

N.º reclamações 
segurança 
alimentar 

0 
N.º de reclamações com 

fundamento sobre segurança 
alimentar do produto 

Mensal Trimestral 
Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 
Gestor segurança 

alimentar 

N.º reclamações 
com 

fundamento 
10 

N.º reclamações com fundamento 
(excepto sobre segurança 

alimentar do produto) 
Mensal Trimestral 

Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 
Gestor segurança 

alimentar 
Cumprimento do 
plano auditorias 

100 % (N.º auditorias realizadas/N.º 
auditorias previstas) x 100 

Trimestral Trimestral 
Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 

Processo Gestão de Recursos  
Cumprimento do 
plano formação 

100 % 
(N.º formações realizadas/N.º 

formações previstas) x 100 
Mensal Trimestral 

Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 

Classificação de 
fornecedores 

“Bom” 
> 75 % 

Valor do Índice de Qualificação 
Fornecedores 

Semestral Semestral 
Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 

Nível de 
cumprimento 

das auditorias a 
fornecedores 

> 75 % 
Valor obtido nas auditorias de 

fornecedores 
Mensal Trimestral 

Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 
Gestor segurança 

alimentar 

Processo Produção de vinho 
N.º 

Reclamações 
vinhos de 
produção 
própria 

0 
N.º reclamações com fundamento 

de vinhos próprios 
Mensal Trimestral 

Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 

 

% Obtida na 
verificação 

interna 
> 75 % % Obtida na verificação interna Mensal Trimestral 

Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 
Gestor segurança 

alimentar 
 

Cumprimento do 
plano análises 

100 % 
(N.º análises realizadas/N.º 
análises previstas) x 100 

Trimestral Trimestral 
Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 
Gestor segurança 

alimentar 

Processo Comercialização 
Participar em 

feiras da 
especialidade 

5 / ano N.º feiras da especialidade Trimestral Trimestral 
Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 

Participar em 
provas para 
importadores 

12 / ano N.º provas para importadores Trimestral Trimestral 
Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 

Aumentar a 
facturação de 
exportação 

Acréscimo 
de 20 % 

(Facturação 2009/Facturação de 
2008*1,2) x 100 

Mensal Trimestral 
Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 

Nível de 
satisfação de 

clientes 
nacionais 

> 75 % 
Nível médio de satisfação de 

clientes 
Anual Anual 

Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 
Gestor segurança 

alimentar 
Aumentar o n.º 
de países de 
exportação 

+ 3 países 
N.º países exportação 2009/N.º 

países exportação 2008 
Mensal Trimestral 

Administrativa/ 
Secretariado 

Gerente 
Gestor qualidade 
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4.5 Gestão d ocumental

4.5.1 Requisitos da documentação

A estrutura documental engloba diversos tipos de documentos do 

política da organização, objectivos

procedimentos documentados e 

utilização por todas as partes envolvidas. 

A documentação do sistema apresenta uma estrutura 

diferentes tipos de documentos associados

Figura 11 

 

No nível estratégico, os manuais 

SIGQSA da organização, como 

manual de pré-requisitos, a respectiva política e

alcançar.  

No nível de enquadramento, inclui

sistema integrado de gestão a um determinado produto, project

específicos pode surgir a necessidade de descrever com mai

tarefa, o que pode levar à elaboração

fazendo estes documentos parte d

Na base da pirâmide, surge o nível de controlo, com os diversos

servem como evidências da conformidade 

A documentação a implementar na

satisfazer todos os requisitos, 

conformidade com os referencia

gestão de topo. Foram pormenorizados

Figura 
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ocumental  

documentação 

A estrutura documental engloba diversos tipos de documentos do SIGQSA que 

, objectivos e metas estipulados, descrição dos principais processo

procedimentos documentados e quaisquer outros documentos considerados como necessários, para 

por todas as partes envolvidas.  

A documentação do sistema apresenta uma estrutura hierárquica, dividida em 

diferentes tipos de documentos associados, como demonstra a figura 11. 

Figura 11 – Hierarquia documental do SIGQSA 

manuais fornecem informação consistente, interna e externamente, acerca d

, como exemplo desses documentos temos o manual da qualidade e o 

a respectiva política e os objectivos e metas que a organização pretende 

inclui-se diversos documentos que descrevem como

a um determinado produto, projecto ou contrato e/ou serviço

específicos pode surgir a necessidade de descrever com maior pormenor como agir em determinada 

levar à elaboração de documentos e instruções de trabalho mais pormenorizados

arte do nível operacional. 

nível de controlo, com os diversos registos associados ao 

conformidade sobre as actividades realizadas e/ou os resultados obtidos.

ão a implementar na organização irá abranger todos os processos e actividades

, das normas e referencial a implementar, de forma a 

conformidade com os referenciais, possibilitando a futura certificação, caso seja 

pormenorizados no Anexo III, tendo em conta os referenciais a implementar

Nível Estratégico
Manuais, Política e Objectivos

Nível de Enquadramento
Mapa de Processo, Procedimentos, Organograma e 

Descrições de Funções

Nível Operacional
Instruções e Impressos

Nível de Controlo
Registos de Qualidade

Figura 11 – Hierarquia documental do SIGQSA 
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que deverá incluir a 

, descrição dos principais processos, 

uer outros documentos considerados como necessários, para 

dividida em quatro níveis, com 

terna e externamente, acerca do 

o manual da qualidade e o 

objectivos e metas que a organização pretende 

descrevem como é aplicado o 

e/ou serviço. Em casos 

pormenor como agir em determinada 

de documentos e instruções de trabalho mais pormenorizados, 

associados ao SIGQSA, que 

ou os resultados obtidos. 

abranger todos os processos e actividades, e 

de forma a estar em 

, caso seja esse o intuito da 

tendo em conta os referenciais a implementar, 

Mapa de Processo, Procedimentos, Organograma e 
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os requisitos e os documentos a estes associados, de modo a evidenciar a conformidade do sistema 

implementado. 

4.5.2 Controlo da documentação 

A organização ao implementar o SIGQSA garantiu o controlo de todos os documentos do sistema e 

uniformizou os aspectos que se prendem com a elaboração, codificação, aprovação, circulação e 

revisão de documentos. Os documentos devem ser legíveis, actualizados e disponíveis em todos os 

locais onde são relevantes. Todos os documentos e dados obsoletos devem ser removidos dos 

postos de emissão ou utilização. A organização definiu ainda procedimentos para a identificação, 

preenchimento, recolha, indexação, arquivo, armazenamento, acessibilidade, tempo de retenção e 

destino final dos registos. 

Os documentos internos são codificados com as iniciais do tipo de documento, seguido de 

numeração, iniciada em 001, como se exemplifica no quadro 10. 

Quadro 10 – Descrição da codificação dos diversos tipos de documentos e definição das 
responsabilidades pela elaboração, verificação e validação dos documentos 

Documento Codificação Elaboração/Verificação Validação 

Manual Mxxx 
Gestor da Qualidade (Manual Qualidade e Segurança Alimentar) 

Gestor da Segurança Alimentar (Manual de Pré-requisitos) 
Gerente 

Mapas de 
processo 

MPxxx 

Gestor do Processo ou o Gestor da Qualidade ou Gestor da 
Segurança Alimentar, caso o Gestor de Processo seja o Gerente 

Gerente 

Procedimento PDxxx Gerente 

Instrução ITxxx Gerente 

Impressos/ 

Registo 
Ixxx 

Gestor do 
Processo 

A necessidade de criação ou alteração de um documento pode ser detectada por qualquer 

colaborador e essa necessidade deve ser comunicada ao gestor da qualidade, entregando-lhe uma 

cópia do documento com as alterações que o colaborador considera relevantes, assinada e datada 

pelo proponente. 

4.5.2.1 Circuito dos documentos internos 

O circuito associado a cada documento é representado, esquematicamente, no quadro 11. 

4.5.2.2 Controlo dos documentos externos 

O controlo dos documentos externos tem de ser igualmente salvaguardado pelo responsável do 

processo em questão. No quadro 12 encontram-se descritas as fases e metodologias de controlo dos 

documentos externos. 
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Quadro 11 – Circuito dos documentos internos 

Entrada  Tarefa  Descrição  Saída 
       

Necessidade de 
criar um novo 
documento ou 

alterar um que já 
existente 

   O documento é elaborado com 
base na aplicabilidade ao 
SIGQSA, formato e codificação 
de cada tipo de documento. 

 

Proposta de 
documento 

Proposta de 
documento 

  
 

 

 
--- 

 
Decisão 

Documento 
verificado 

  
 
 

 

 

--- 

 

Decisão 

Documento 
aprovado 

  
 

 

 
Realizada no Ixxx – Controlo 
documental 

 Actualização 
do controlo 
documental 

Documento original 

 
 

 

 O original em papel é arquivado 
na pasta “SIGQSA – Originais”. 
É colocado o novo documento 
ou substituído caso já exista. 

 
Arquivo do 
documento 

original 

Documento original 
(ou obsoleto) 

  
 
 

 

 
O original obsoleto é colocado 
na pasta “SIGQSA – Obsoletos”. 

 
Documento 

original/obsolet
o arquivo 

Novo documento 

 
 
 
 
 
 

 
É dada a informação da 
existência de um novo 
documento ou edição. No caso 
de ser um documento novo 
poderá ser necessário dar uma 
explicação da sua utilização ou 
das alterações realizadas. 

 

Documento 
utilizado 

Documento 

 

 
 
 
 
 

 A necessidade de anulação 
pode surgir para um documento 
recente, em fase de 
implementação experimental, ou 
para um documento existente, 
cuja utilização deixou de ser 
justificável. 
 
A necessidade é comunicada ao 
gestor da qualidade, entregando 
o documento a anular com a 
inscrição para anulação 
assinado e datado pelo 
proponente. 

 

Decisão 

 

Quadro 12 – Fases e metodologias de controlo de documentos externos 

Fases Metodologia Responsável 

Actualização 

• A legislação é actualizada trimestralmente pela 
CONSULAI, através da sua newsletter. 

• Actualização da legislação, mensalmente através da 
consulta do diário da república electrónico (http://dre.pt) 

Gestor da Qualidade 

• Actualização das normas, trimestralmente, por consulta 
do Instituto Português da Qualidade (www.ipq.pt) 

Gestor da Segurança Alimentar 

• Preenchimento do Ixxx – Actualização da legislação 
Gestor da Qualidade e Gestor 

da Segurança Alimentar 

Avaliação da aplicabilidade 
dos documentos à empresa ----- 

Gerente (legislação) 
Gestor da Segurança Alimentar 

(normas) 
Aquisição 

(se aplicável) ----- Gestor da Qualidade 

Análise da integração, se 
aplicável, da regulamentação 
na documentação do SIGQSA 

Preenchimento do Ixxx – Controlo documental 
Gestor da Qualidade 

Gestor da Segurança Alimentar 

N 

A 

Verificação O.k.? 

S 

N 

S 

Criação/alteração 

Aprovação? 

Criação ou Actualização da revisão 

Recolha, identificação e arquivo de 
original obsoleto (documento já 

existente) 

Utilização do novo documento 

S 

N 

Necessidade de 
revisão/anulação? 

A 

Arquivo original 
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4.5.2.3 Controlo dos dados 

A entidade emissora/distribuidora de dados assegura que os mesmos são arquivados em condições 

que garantam a sua acessibilidade e segurança. A acessibilidade dos dados é controlada fisicamente, 

pela restrição a determinadas áreas de arquivo, ou informaticamente, onde o acesso a dados 

informáticos é limitado pelo gerente, que define o nível de acesso de cada utilizador. 

4.5.2.4 Distribuição e controlo dos registos 

A distribuição de todos os documentos é controlada pelo documento controlo documental. 

Independentemente do tipo de registo (acta, etiqueta, lista de verificação ou outros), devem ser todos 

preenchidos tendo em atenção algumas regras: 

i. Os registos devem ser preenchidos de forma legível; 

ii. Os registos devem ser preenchidos de forma indelével (caneta, máquina de escrever, 

computador/impressora), por exemplo, não deve ser usado lápis; 

iii. Os registos podem conter rasuras de tinta, desde que a sua correcção seja acompanhada de 

rubrica e data. 

O circuito associado a cada um dos registos é o representado no quadro 13. Os registos devem ser 

mantidos e conservados em bom estado. 

Quadro 13 – Circuito do controlo dos registos 

Entrada  Tarefa  Descrição  Saída 
       

Impresso 
Dados  

 

 
O preenchimento de um 
impresso com dados origina 
um registo. 

 Registos 

Registos   
  ---  Registos 

recolhidos 

Registos  
 
 
 

 
A indexação pode ser feita por 
n.º, data ou nome, de acordo 
com o tipo de registo. 

 Registos 
indexados 

Registos    ---  
Registos 

arquivados 

Registos   
 

 

Os registos são destruídos de 
acordo com o seu tipo: 

• Suporte em papel - 
rasgados e reciclados; 

• Suporte informático - 
apagados. 

 Registos 
destruídos 

 

4.6 Responsabilidade da gestão 

A gestão de topo deve proporcionar evidências do seu comprometimento no desenvolvimento e 

implementação do SIGQSA. Esta comunicou a todos os colaboradores da organização a importância 

de se ir ao encontro dos requisitos do cliente, estatuários e regulamentares, estabeleceu a política da 

qualidade, assegurou que os recursos necessários são disponibilizados e os objectivos (mensuráveis 

e quantificáveis) da qualidade e segurança alimentar são estabelecidos, desenvolvendo as acções de 

revisão de modo a melhorar a eficácia e eficiência do sistema integrado de gestão. 

Preenchimento 

Recolha 

Indexação 

Arquivo 

Destruição 
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A política definida pela gestão de topo prima por garantir o fornecimento de produtos com qualidade e 

seguros a nível alimentar, indo ao encontro das expectativas dos seus clientes e consumidores. 

Ambicionam expandir o negócio, com base numa estratégia sólida e coesa, no fortalecimento das 

relações de parceria entre os clientes e fornecedores, salvaguardando o cumprimento dos requisitos 

legais, normativos, dos clientes ou outros. É fulcral garantir a melhoria contínua do sistema integrado 

de gestão da qualidade e segurança alimentar e do desempenho da organização, envolvendo todos 

os colaboradores no registo das não-conformidades detectadas. A gestão de topo comprometeu-se a 

garantir que a política é implementada, divulgada, mantida e revista periodicamente. 

A política da organização encontra-se descrita no manual da empresa, manual este que é distribuído 

a todos os colaboradores, e encontra-se afixada no escritório e à entrada da unidade de vinificação. 

A gestão de topo nomeou ainda o gestor da qualidade como representante da gestão. Cabe assim ao 

gestor da qualidade assegurar que os processos necessários para o SIGQSA são estabelecidos, 

implementados e mantidos, e, através da análise do desempenho do sistema, promover a sua 

melhoria contínua. Dentro da organização, deve ainda promover a consciencialização, para a 

importância de identificar e cumprir os requisitos do cliente, bem como o cumprimento e 

comprometimento com as determinações constantes no manual da qualidade e segurança alimentar, 

por todos os colaboradores e reportar ao gerente os resultados do desempenho do sistema. 

4.7 Gestão de recursos 

4.7.1 Provisão de recursos, infra-estruturas e ambiente de trabalho 

O gerente disponibilizou os recursos e os meios adequados à implementação, manutenção e 

melhoria contínua da eficácia do sistema integrado de gestão da qualidade e segurança alimentar. As 

infra-estruturas e o ambiente de trabalho foram optimizados de modo a tornarem-se apropriados à 

concretização da política e dos objectivos da organização (tendo em conta a legislação, regulamentos 

e requisitos do cliente). 

4.7.2 Recursos humanos 

4.7.2.1 Recrutamento e Acolhimento 

Caso exista a necessidade de recrutar um novo colaborador para a organização, esta terá que seguir 

as tarefas descritas no quadro 14. 

De realçar que poderá ser necessário o acompanhamento do novo colaborador por outro colaborador 

mais antigo, definido pelo gestor de processo, que definirá o período de acompanhamento de acordo 

com o desempenho do novo colaborador. No final do prazo estabelecido é avaliada a necessidade de 

dar formação complementar ou de rescindir o contrato com o novo colaborador. 
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Quadro 14 - Recrutamento de um novo colaborador 

Entrada  Tarefa  Descrição  Saída 
       

Necessidade de 
recursos humanos 

Descrição da função 

   Procura de um novo 
colaborador: centro de emprego, 
anúncios em jornais, outros. 
É efectuada uma pré-selecção 
através da análise dos 
currículos. 
Os candidatos seleccionados 
são chamados para uma 
entrevista. 

 

Currículos dos 
candidatos 

Responsável: Gerente 

Currículos dos 
candidatos 

  
 

 ---  Resultado da 
entrevista Responsável: Gerente 

Resultado da 
entrevista 

  
 

 

 ---  

Decisão 
Responsável: Gerente 

Candidato não 
contratado 

  
 

 
--- 

 
--- 

Candidato 
seleccionado 

  
 

 O contrato é assinado e o 
colaborador é incluído no seguro 
de trabalho e é dado 
conhecimento à segurança 
social e à empresa de medicina 
e segurança no trabalho da sua 
entrada. 
É preenchida a ficha de 
colaborador e assinado o 
impresso definição de funções. 

 

Contrato 
assinado 
Ficha de 

colaborador 

Responsável: Gerente e Gestor 
Administrativo-Financeiro 

Novo colaborador 
Entrega do Manual 

da Empresa 

  
 
 

 

 O colaborador deve ser 
informado, entre outros, dos 
seguintes temas: 
• Informações gerais e regras 

de gestão pessoal (férias, 
faltas, outras) 

• Apresentação aos restantes 
colaboradores e ao gestor de 
processo de que fará parte; 

• Apresentação da empresa, 
instalações, política, objectivos 
e indicadores do processo; 

• Explicação detalhada da 
função a desempenhar; 

• Acompanhamento do novo 
colaborador. 

 

Colaborador 
acolhido 

Responsável: Gerente e Gestor da 
Qualidade 

Novo Colaborador 
Documentação 

  
 
 
 
 

 Explicação das tarefas da 
função que vai desempenhar e 
da documentação relacionada. 
Formação inicial – 1 semana, 
com formação prática. 

 

Registo de 
formação 

--- 

  
 
 
 

 

---- 

 

---- 

 

 

 

 

Formação inicial 

Desempenho das funções 
que lhe foram atribuídas 

S 

Recrutamento 

Entrevista 

Contratação? 

Elaboração e assinatura do contrato 

Acolhimento e integração 

N 

FIM 
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4.7.2.2 Melhoria de competências 

A identificação de necessidades de melhoria de competências foi planeada de modo a basear-se 

numa análise de necessidades actuais e futuras da organização, podendo as necessidades 

resultarem de: 

• Mudança organizacional ou tecnológica que afecta os processos ou tem impacto na natureza 

dos serviços fornecidos pela organização; 

• Registos de anteriores formações; 

• Avaliação da organização em relação à competência do pessoal para desempenhar tarefas 

específicas; 

• Solicitações dos colaboradores identificando oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal, 

que contribuam para os objectivos da organização; 

• Resultado das revisões dos processos e de acções correctivas devidas a reclamações de 

clientes ou a registos de não-conformidades; 

• Legislação, regulamentos, normas e directivas que afectam a organização, as suas actividades e 

recursos; 

• Leituras do mercado, identificando ou antecipando novos requisitos dos clientes. 

As soluções para colmatar as lacunas de competência podem ser obtidas através de formação ou de 

outras formas, tais como: 

• Re-concepção de processos; 

• Recrutamento de pessoal qualificado; 

• Subcontratação; 

• Melhoria de outros recursos; 

• Rotação de pessoal; 

• Modificação de procedimentos e/ou instruções. 

A necessidade de aquisição ou melhoria de competências com base em formação processa-se de 

acordo com a metodologia representada no quadro 15. 

Para a implementação do sistema ter sucesso, a organização optou por estar dotada de 

colaboradores com competência necessária para o desenvolvimento das suas funções, com base na 

escolaridade, formação, saber fazer e experiência. 
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Quadro 15 - Necessidade de aquisição ou melhoria de competências 

Entrada  Tarefa  Descrição  Saída 
       

Colaboradores 

   Anualmente, no 1º trimestre é 
feita a avaliação das 
necessidades de formação de 
todos os colaboradores, e, é 
elaborado e aprovado o plano de 
formação. 

 

Plano de 
formação 
aprovado 

Responsável: Gerente, Gestor da 
Qualidade e Gestor da Segurança 
Alimentar 

Plano de formação 
aprovado 

  
 

 

 Da participação dos 
colaboradores em acções de 
formação podem resultar os 
seguintes tipos de registos: 
• Registo de formação interno; 
• Certificado ou registo de 

presença, quando a formação 
é ministrada por uma empresa 
externa. 

 

Certificado 
Registo de 
presenças 
Registo de 
formação 

Responsável: Organização ou 
Empresa Externa 

Registos de 
formação 

  
 
 

 

 A avaliação da eficácia é 
realizada de acordo com a 
metodologia definida no plano 
de formação. 
As acções de formação 
consideradas não eficazes são 
novamente planeadas 
(introduzidas no plano de 
formação do mesmo ano, ou no 
ano seguinte). 

 

Registo de 
formação 

Responsável: Responsável 
hierárquico do Colaborador que 
recebeu a formação 

Documentação 
Controlo de 
documentos 

  
 
 
 

 

--- 

 

Documentaçã
o arquivada 

 

 

4.7.3 Avaliação da satisfação de clientes 

A avaliação da satisfação de clientes aplica-se a todos os clientes da organização e visa avaliar a 

satisfação dos mesmos no decorrer do trabalho/relações comerciais com a organização. 

Anualmente, é enviado pelo gestor da qualidade, um inquérito de satisfação de clientes, aos clientes 

que representem 90 % da facturação, garantindo que são enviados para todos os tipos de clientes 

(grandes superfícies, distribuidores e restaurantes). O inquérito discrimina 5 critérios de avaliação, 

que serão avaliados pelos clientes tendo em conta uma escala com 4 níveis diferentes de apreciação 

(muito insatisfeito, insatisfeito, satisfeito e muito satisfeito): 

• Actividade comercial – relacionado com o atendimento (competência e profissionalismo) e com a 

rapidez e eficiência a solicitações comerciais; 

• Qualidade do serviço – nomeadamente com a disponibilidade e capacidade de resposta, 

cumprimento dos prazos, esclarecimento de dúvidas e da prontidão de resolução de uma 

reclamação;  

Arquivo da 
documentação 

Elaboração do plano 
de formação 

Realização das acções de formação 
previstas 

Avaliação da eficácia da formação 
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• Qualidade do produto – relacionada com a qualidade do produto e confiança do controlo de 

qualidade, acondicionamento e rotulagem do produto, relação qualidade/preço, e quando 

aplicável, o rigor do cumprimento das especificações do cliente; 

• Qualidade dos serviços administrativos – na disponibilidade e prontidão do envio da 

documentação solicitada pelo cliente e no rigor da documentação de facturação; 

• Avaliação geral – tendo em conta o grau de satisfação global pelo produto fornecido pela 

organização. 

O gestor da qualidade ao recepcionar os inquéritos enviados aos clientes, insere os resultados na 

folha de cálculo de avaliação de satisfação de clientes, que gera automaticamente um gráfico, tendo 

em conta a avaliação dada para cada uma das perguntas do inquérito.  

Após a recepção e tratamento na folha de cálculo de todos os inquéritos, os resultados são 

divulgados à gerência e discutidos em reunião da qualidade e segurança alimentar. 

4.7.4 Plano de comunicação 

Foi implementado dentro da organização, um sistema que visa a comunicação eficaz com o cliente, 

com o objectivo de facilitar o acesso à informação sobre o produto, realização de questionários, 

acesso aos contratos ou processamento de encomendas, incluindo rectificações, bem como aceder 

ao retorno de informação do cliente, incluindo reclamações. Com os clientes, as formas de 

comunicação privilegiadas são via telefone, por e-mail ou pessoalmente e passam também por 

registar todas as reclamações e sugestões de melhoria, e os resultados da avaliação da satisfação do 

cliente. 

A comunicação interna passa igualmente por registar as não-conformidades detectadas 

internamente, e também por via telefone, e-mail ou pessoalmente. Assim, foi delineado um plano de 

comunicação interno, com os circuitos de comunicação a seguir em situação normal (figura 12) e em 

situação de emergência (figura 13). 

 

 

 

Administrativo 

Clientes 

Gestor da Qualidade 

Gestor Comercial 

Fornecedores ou outras entidades 

Gestor da Segurança Alimentar 

Figura 12 – Comunicação em situação normal 
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4.8 Realização do produto 

No planeamento da realização do produto, a organização foi ao encontro dos objectivos da qualidade 

e requisitos traçados, planeando e desenvolvendo os processos e documentos associados.  

Antes de a organização assumir o compromisso de fornecer um produto ao cliente deve sempre 

assegurar que os requisitos do produto foram correctamente definidos, e, que esta tem aptidão para ir 

ao encontro dos requisitos especificados. Ao avaliar esses requisitos, a organização deve determinar 

quais os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os de entrega e posteriores à entrega, os 

requisitos que são necessários para a utilização pretendida mas que não são especificados pelo 

cliente, bem como os requisitos estatuários e regulamentares e quaisquer requisitos adicionais 

determinados pela própria organização. 

Conforme apropriado, a organização estabelecerá os critérios de aceitação do produto e determinará 

as actividades de verificação, validação, monitorização, inspecção e ensaios específicos, mantendo 

os respectivos registos para proporcionar a evidência de que os produtos resultantes vão de encontro 

aos requisitos pré-estabelecidos. 

A organização estabeleceu ainda critérios e requisitos para a compra de produtos aos fornecedores. 

Dependendo do efeito do produto comprado na subsequente realização de produto ou no produto 

final, a organização definiu o tipo e a extensão do controlo aplicado ao fornecedor e procedeu à 

avaliação e selecção dos mesmos, com base na aptidão que estes demonstrem para fornecer os 

produtos de acordo com os requisitos previamente definidos pela organização. De modo a assegurar 

que o produto comprado vai de encontro aos requisitos estabelecidos, foram implementadas as 

actividades de inspecção e/ou outras necessárias, como a verificação nas instalações do fornecedor, 

embora para que isto ocorra, a organização decidiu declarar na informação de compra as disposições 

de verificação pretendidas e o método para liberação do produto. 

A produção e fornecimento do serviço são assim levadas a cabo sob condições controladas, que 

incluem a disponibilidade de informação que descreva as características do produto, a disponibilidade 

de instruções de trabalho, a utilização de equipamento apropriado, a disponibilidade e utilização de 

equipamentos de monitorização e medição e a implementação de medidas de monitorização, 

medição e de actividades de liberação, ou entrega e posteriores à entrega. A organização irá sempre 

Administrativo 

Clientes 

Gestor da Qualidade 

Gestor Comercial 

Fornecedores ou outras entidades 

Gestor da Segurança Alimentar 

Figura 13 – Comunicação em situação de emergência 
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validar quaisquer processos de produção e de fornecimento do serviço para atingir os resultados 

planeados, em que a saída resultante não possa ser verificada por subsequente monitorização ou 

medição, que inclui qualquer processo em que as deficiências apenas se manifestam depois de o 

produto estar em utilização ou de o serviço ter sido prestado.  

Ao longo da realização do produto, a organização dispõe de meios de identificação do produto, 

através da rastreabilidade, de modo a controlar e registar a identificação única de um dado produto. 

Ao longo de todo o processamento interno e da actividade externa de entrega para o destino 

pretendido, a organização deve preservar a conformidade do produto, bem como das partes 

constituintes deste. A organização deve estabelecer assim, processos para assegurar que a 

monitorização e medição podem ser e são de facto levadas a cabo de uma forma consistente com os 

requisitos de monitorização e medição, para proporcionar evidência da conformidade do produto com 

determinados requisitos. 

4.8.1 Programa de pré-requisitos 

O programa de pré-requisitos abrange todas as actividades 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 (NP EN ISO 22000:2005). 

De forma a assegurar o fabrico, manuseamento e fornecimento de alimentos seguros para o 

consumo humano, a organização definiu e implementou um programa de pré-requisitos apropriado 

para controlar: 

• A probabilidade de introduzir perigos no produto através do ambiente de trabalho; 

• A contaminação dos produtos através de perigos de natureza biológica, química ou física; 

• Os níveis de perigo no produto e no ambiente de trabalho. 

Todas as infra-estruturas das instalações foram construídas de acordo com o explicitado no Manual 

de Boas Práticas de Produção Vitivinícola (Casal, M., et al, 2007), de modo a permitir uma correcta e 

adequada higienização e evitar a possibilidade de contaminações dos produtos. A instalação é 

constituída por áreas produtiva distintas, tal como representado na figura 14. 
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O modo como estas áreas estão organizadas, juntamente com as áreas sociais, permite um eficiente 
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Figura 14 – Planta da unidade de vinificação 

O modo como estas áreas estão organizadas, juntamente com as áreas sociais, permite um eficiente 
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álises aos serviços municipalizados e é realizada, anualmente, pela organização 
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Todos os resíduos de papel/cartão, plástico, vidro e pilhas são acondicionados em 

identificado para esse fim. Quando a quantidade o justificar são entregues em pontos de recolha 
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selectiva, respectivamente, no ecoponto azul, amarelo, verde e vermelho. Os equipamentos eléctricos 

e electrónicos são entregues nos pontos de recolha selectiva, o electrão. As lâmpadas usadas, toners 

e tinteiros vazios são igualmente acondicionados em local adequado e identificado para esse fim, 

sendo posteriormente entregues num ponto de recolha selectiva. 

4.8.1.1.3 Conservação das instalações e dos equipamentos 

De modo a assegurar que as instalações e equipamentos não põem em causa a segurança, 

legalidade e qualidade do produto foi elaborado um plano de manutenção. O plano de manutenção 

inclui uma listagem de todos os equipamentos, com a respectiva marca, local de funcionamento, tipo 

de intervenção a efectuar (manutenção, verificação interna ou calibração) e o procedimento da 

intervenção a executar com a periodicidade e responsabilidades definidas. Todas as actividades de 

manutenção ficam registadas no registo de manutenção que inclui a data, o tipo de intervenção 

efectuada (preventiva ou após avaria), o equipamento em questão, e o colaborador ou o prestador de 

serviço que efectuou essa intervenção. Após cada intervenção, o responsável da manutenção verifica 

se o local ficou devidamente limpo e sem material de manutenção espalhado na zona de produção e 

rubrica o registo de manutenção. As operações de manutenção serão efectuadas somente por 

pessoal especializado e longe das áreas de produção, quando possível, para evitar possíveis 

contaminações do produto. 

Foi criado um procedimento de gestão dos equipamentos com o objectivo de estabelecer a 

metodologia para a gestão de todos os equipamentos relativos à produção. Todos os equipamentos 

estão listados no plano de manutenção, onde se encontram discriminadas as operações de 

manutenção, verificação interna e/ou calibração. Caso os equipamentos não sofram manutenção 

preventiva, as operações não se encontram descritas, ficando registadas no registo de manutenção 

as operações de manutenção curativa. Se, se tratar de um equipamento sujeito a manutenção é 

preenchido o registo de manutenção, caso se trate de um equipamento sujeito a verificação interna é 

seguida a instrução referida no plano de manutenção, e no caso de um equipamento sujeito a 

calibração é criada uma ficha de equipamento de medição e monitorização (EMM). Nessa ficha 

constam todos os dados relativos ao equipamento, tais como, a marca, o número de série, a 

designação, o modelo, o alcance e a periodicidade de calibração. 

No caso de um EMM, o gestor da segurança alimentar define a periodicidade inicial de calibração e o 

critério de aceitação (CA) que é estabelecido com base na tolerância do processo em que é utilizado 

e na resolução do equipamento. Antes de atingida a data de calibração é enviado o pedido de 

orçamento aos laboratórios acreditados para selecção do laboratório e deve ser analisado o prazo de 

entrega do equipamento calibrado/verificado, a fim de ser avaliado o impacto previsto nas medições, 

inspecções e ensaios face à sua ausência. Após a selecção do laboratório, o EMM é enviado para 

calibração. O EMM calibrado é recepcionado na organização juntamente com o certificado de 

calibração, e deve ser verificada a identificação do EMM (etiqueta) e se esta contém o nº do 

certificado de calibração atribuído e/ou nome ou código do EMM, a data de calibração e se o EMM 
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contém o respectivo certificado de calibração. O certificado de calibração deverá ser posteriormente 

analisado pelo gestor da segurança alimentar, tendo em conta os seguintes critérios: 

• Verificar se o certificado de calibração contém a palavra “Certificado”; 

• O nome e logótipo do laboratório acreditado para a calibração; 

• O nº de série do certificado (número único); 

• A(s) data (s) em que a calibração foi efectuada e a data da emissão do certificado; 

• O nº de páginas que o certificado tem; 

• O(s) nome(s), a(s) assinatura(s) e a(s) qualificação(ões) do(s) responsável(eis) pela 

calibração/aprovação que foi efectuada; 

• A identificação do EMM calibrado; 

• As condições de referência (por exemplo ambientais) em que a calibração foi realizada; 

• A identificação do cliente (detentor do EMM); 

• A identificação das especificações e/ou procedimentos utilizados para a calibração; 

• A explicitação da rastreabilidade dos resultados da medição e os resultados da medição, com 

determinação do erro e da incerteza associada à medição; 

• A aceitação das características analisadas na calibração garante a utilização do equipamento no 

ponto a que se destina, caso se verifique a seguinte condição: | E | + | I | < |CA|. 

Após esta análise, é preenchida a ficha de EMM do respectivo equipamento, com a data de 

avaliação, o respectivo número do certificado, o erro (E) e a incerteza (I), o critério de aceitação (CA) 

definido e o resultado de acordo com a condição | E | + | I | < |CA|. O CA é 1/3 da menor tolerância 

(Tm) do processo/produto a medir com o EMM (Se a Tm não estiver disponível, então o CA será o 

erro máximo admissível ou 2 x a resolução do EMM). 

Caso o resultado revele que o EMM não está apto para a função pré-definida, o gestor da segurança 

alimentar pode restringir o âmbito da utilização para certos valores da escala; reclassificar (análise da 

possibilidade de utilizar o EMM noutro processo em que o CA, seja menos exigente) ou retirar o EMM 

de uso de forma a prevenir a sua utilização indevida. Neste caso, o EMM deve ser identificado como 

não apto. Caso a análise do certificado de calibração demonstre que este está apto, este é 

identificado como tal e é disponibilizado para medição no respectivo posto de trabalho. 

Para finalizar o preenchimento da ficha de EMM, de acordo com o resultado da análise do respectivo 

certificado, tendo em conta a degradação do equipamento, deverão ser definidos os próximos ciclos 

de calibração a efectuar ao EMM e a data da próxima calibração. Após a segunda calibração de um 

EMM, é possível determinar a degradação que este sofreu, de forma a prevenir a sua utilização 

indevida, durante um período de tempo fora do respectivo critério de aceitação. Este método é 

aproximado, uma vez que estamos a admitir uma degradação linear. 

A determinação da periodicidade de calibração é realizada através do cálculo da degradação do 

EMM. O cálculo é feito através da avaliação do | E | + | I | da nova calibração (segunda) e compará-lo 

com o da calibração anterior (primeira). Se a diferença numérica for positiva (de sinal +), é porque 
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houve degradação durante o período de tempo entre as duas calibrações. Partindo do princípio que 

durante o próximo intervalo de calibração, igual ao anterior, a degradação será igual, tem de se 

verificar se, repetindo o intervalo de calibração anterior, será ou não atingido o CA definido. 

Assumindo uma degradação linear, se for previsível que se atinja o CA, o intervalo de calibração tem 

de ser reduzido, para que o EMM seja calibrado antes de se atingir o CA. Quando for previsível que 

se atinja o CA e não for viável reduzir o intervalo de calibração, o gestor da segurança alimentar 

decide sobre a reclassificação ou retirada do EMM. Pelo contrário, se a degradação do EMM for 

muito baixa ou mesmo negativa (-), o valor de | E | + | I | está longe do valor do CA, e pode aumentar-

se o intervalo de calibração por mais metade do tempo, ou mesmo por um período igual de tempo, 

ficando esta decisão ao critério do gestor da segurança alimentar. 

No caso de um EMM que já tenha uma restrição, mas que na gama de utilização seja passível de re-

calibração ou re-ensaio, quando for feito o pedido ao laboratório acreditado ou à entidade ensaiadora, 

deve ser claramente mencionado que a gama restrita ficará fora dos pontos de calibração/ensaio a 

efectuar. 

4.8.1.1.4 Controlo de fornecedores 

Antes de se iniciar a produção, foi efectuada uma selecção de fornecedores, através da qual se 

verificou o cumprimento dos vários requisitos ao nível da qualidade e segurança alimentar. 

A avaliação dos fornecedores/subcontratados é realizada pelo gestor da qualidade de acordo com a 

seguinte metodologia: 

a) No início de cada ano é enviada a todos os fornecedores e subcontratados uma carta 

informando-os do início da avaliação e dos critérios pelos quais serão avaliados ao longo do ano; 

b) Os produtos e/ou serviços são recepcionados de acordo com os critérios definidos; 

c) Em cada recepção é preenchido o impresso de avaliação de fornecedores e subcontratados 

(Anexo V) com a prestação do fornecedor/subcontratado, de acordo com os critérios, e obtém-se 

o índice de qualificação do fornecedor/subcontratado (IQF). Se o IQF ficar vermelho, indica que o 

fornecedor/subcontratado atingiu um nível insatisfatório e a gerência deve ser alertada, de modo 

a decidir sobre a continuidade do fornecedor/subcontratado; 

d) Caso a recepção da encomenda dê origem a uma reclamação, esta deve ser registada na 

mesma ficha, no campo existente para esse efeito e deve ser elaborada por escrito a reclamação 

ao fornecedor/subcontratado. As reclamações devem ser arquivadas; 

e) No final do ano é enviada nova carta aos fornecedores/subcontratados, com um resumo da 

pontuação obtida e do número de reclamações feitas. 

4.8.1.1.5 Requisitos de higiene das instalações 

De modo a assegurar a correcta higienização das instalações, foram elaborados planos de 

higienização para cada área, adequados às exigências dos produtos e processos produtivos. Estes 

planos foram elaborados de acordo com ensaios efectuados no local e contemplam todas as 
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estruturas, equipamentos e utensílios das áreas a que estão associados. Nestes planos são 

especificados os produtos e equipamentos utilizados, a instrução associada, a periodicidade e o 

responsável pela higienização. Associados a estes planos existem registos onde são registadas todas 

as operações de higienização efectuadas. As fichas técnicas e as fichas de segurança de todos os 

produtos utilizados encontram-se nos dossiers de higienização da unidade de vinificação. 

Os equipamentos e os produtos das áreas sociais não são utilizados em limpezas das áreas 

produtivas e vice-versa, estando armazenados em armários independentes e devidamente 

identificados. 

4.8.1.1.6 Controlo de pragas 

De modo a evitar o acesso de pragas ao interior das instalações, o edifício encontra-se rodeado por 

espaços limpos e está convenientemente isolado. Além disso, foi implementado um sistema de 

controlo de pragas, com auxílio de uma empresa especializada, que inclui todas as áreas produtivas 

e o exterior das instalações. 

A monitorização do sistema de controlo de pragas implementado está sob responsabilidade da 

empresa contratada, que implementa todas as acções necessárias caso haja algum problema de 

infestação. Toda a documentação do sistema de controlo de pragas encontra-se arquivada em 

dossier próprio. 

4.8.1.1.7 Higiene e saúde pessoal 

Todos os funcionários receberam formação adequada ao trabalho que realizam, inclusive formação 

em higiene e segurança alimentar. Além disso, têm de ler e assinar as normas de higiene e saúde 

para colaboradores de forma a assegurar que tomaram conhecimento das mesmas e que se 

responsabilizam que as vão cumprir. As normas de higiene e saúde pessoal para colaboradores 

definidas pela organização, determinam: 

a) Lavar as mãos antes de iniciar o trabalho, depois de utilizar as casas de banho ou retomar o 

trabalho depois de ter efectuado outro tipo de actividade; 

b) É proibido fumar, comer ou beber no interior das instalações, excepto nos locais próprios; 

c) O vestuário protector deverá ser sempre utilizado no interior das instalações. Este tem de ser 

retirado antes de utilizar as casas de banho ou refeitório. É expressamente proibido levar o 

vestuário de protecção para fora das instalações; 

d) Deverá usar sapatos fechados adequados ao trabalho a desempenhar. Os sapatos devem ser 

de preferência de saltos rasos, com sola de borracha, anti-derrapante; 

e) A higiene pessoal diária deverá ser cuidada. As unhas devem ser mantidas limpas, curtas e sem 

verniz. Não são permitidas unhas falsas. Não é permitido o uso de cosméticos, perfume ou 

“after-shave” excessivos; 

f) Não se pode levar para o local de trabalho objectos pessoais (adornos, relógios, telemóvel), 

excepto aliança, e estes devem ficar nos cacifos próprios; 
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g) Se sofrer de alguma doença, especialmente contagiosa, infecciosa ou de pele deverá informar o 

seu supervisor; 

h) As feridas ocasionadas fora ou no local de trabalho devem ser tratadas adequadamente e 

protegidas por um penso antes de iniciar o trabalho. 

De modo a assegurar o cumprimento de todas as regras estabelecidas serão fornecidas as condições 

necessárias e tomadas providências que garantam o cumprimento das mesmas. 

Todo o vestuário é fornecido pela organização e deve ser mantido limpo e em perfeitas condições. 

Foi criada uma instrução de modo a assegurar a eficácia do processo de lavagem do vestuário de 

protecção. No final da semana, ou sempre que se apresentar menos limpo, o vestuário protector deve 

ser levado para casa, para ser lavado a 40 ºC, com detergentes adequados, seguindo as indicações 

da etiqueta. O vestuário deve ser seco em local onde não esteja sujeito a contaminações. Ao ser 

trazido para a organização, deve ser devidamente acondicionado num saco de plástico limpo e este 

deve ser mantido, em saco fechado, até à sua primeira utilização. Depois de o colaborador utilizar o 

vestuário pela primeira vez, sempre que o arrumar no cacifo, deverá ser colocado no compartimento 

superior do mesmo. O vestuário do colaborador é arrumado no compartimento inferior do cacifo. É 

regularmente verificado, de forma visual e sem registo pelo gestor da segurança alimentar, se o 

vestuário de protecção dos colaboradores se apresenta devidamente limpo. A eficácia do 

cumprimento da instrução é igualmente monitorizada, mensalmente, através do impresso de 

verificação interna, elaborado pelo gestor da segurança alimentar. 

No interior das instalações os colaboradores devem utilizar vestuário de protecção adequado:  

• Bata – uso obrigatório no interior das instalações; 

• Luvas – uso obrigatório nas operações de higienização; 

• Touca – uso obrigatório no apoio à linha de enchimento. Deve proteger o cabelo na sua 

totalidade, para impedir que cabelos contaminem os produtos/materiais de embalagem e sejam 

detectados pelo consumidor final; 

• Calçado – uso obrigatório no interior das instalações e deve ser adequado e estar limpo aquando 

da entrada nas instalações. Deverá ser de sola de borracha e antiderrapante. 

4.8.1.1.8 Armazenagem 

Os vários produtos (produtos enológicos, produtos de higienização, produtos de manutenção, entre 

outros) são armazenados nas diferentes salas, de acordo com as suas características. Antes e após 

a campanha, existe uma verificação dos stocks e dos prazos de validade. Se for detectada alguma 

anomalia, o produto é identificado como não conforme até devolução ao fornecedor.  

Em relação aos materiais subsidiários, a organização apenas faz enchimentos pontuais através de 

serviços subcontratados e a compra dos materiais a usar é efectuada tendo em conta a quantidade 

de vinho a engarrafar. Por esta razão, nunca existem grandes quantidades de lotes antigos de 

materiais subsidiários.  
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No que se refere a produto final, após cada enchimento pontual este é armazenando num local 

acessível, atrás do produto mais antigo. 

4.8.1.1.9 Transporte 

Na recepção de matérias-primas será efectuado um controlo à recepção, com registo da data de 

entrada dos materiais na unidade de vinificação, do tipo de produto, juntamente com o lote e o 

fornecedor. Irá ser realizada uma avaliação, em cada entrega, tendo em conta os requisitos 

estabelecidos pela organização (cumprimento da nota de encomenda, acondicionamento correcto de 

acordo com o caderno de especificações e a inexistência de materiais subsidiários não conformes) e 

em caso de incumprimento os produtos deverão ser devolvidos. 

O transporte é subcontratado pelo cliente ou pela organização. A condição de limpeza do transporte é 

avaliada apenas visualmente não sendo efectuado qualquer registo pois o produto encontra-se 

embalado, não correndo o risco de ser contaminado. De qualquer modo, se, visualmente, o transporte 

não estiver em condições é solicitada a sua limpeza. 

4.8.2 Etapas preliminares à análise de perigos 

Toda a informação relevante necessária para a condução da análise de perigos foi cuidadosamente 

recolhida, conservada, actualizada e documentada no impresso etapas preliminares (Anexo VI). 

4.8.2.1 Processamento tecnológico 

Os processos de vinificação utilizados na organização, para os vinhos de produção própria, 

encontram-se representados no fluxograma da figura 15. 

Todas as uvas utilizadas no processamento são de produção própria e controladas desde os 

tratamentos fitossanitários até à maturação ideal, altura em que são colhidas e transportadas para a 

unidade de vinificação.  

As características do produto final foram especificadas, para cada marca de vinho, na respectiva ficha 

técnica (Anexo VII). Foram também estabelecidos cadernos de especificações para os produtos 

enológicos e para os materiais subsidiários que entram em contacto directo com o produto final 

(Anexo VIII), nomeadamente garrafas e rolhas, de modo a garantir que são adequados ao contacto 

com géneros alimentícios tal como estipulado no artigo 16º do regulamento (CE) n.º 1935/2004 e, de 

modo a cumprirem as especificações definidas pela organização. 

O vinho produzido destina-se à população em geral, à excepção de menores de 16 anos. O seu 

consumo deve ser evitado por grupos de risco, como por exemplo: grávidas, idosos e doentes. Deve 

ser bebido com moderação, preferencialmente durante as refeições e deverá ser consumido entre 16 

a 18 ºC. 
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Figura 15 – Processamento tecnológico do vinho 
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Todas as operações do processamento tecnológico, desde o campo até à expedição, são 

monitorizadas internamente. O controlo fitossanitário permite a monitorização frequente da vinha de 

modo a inibir o desenvolvimento de pragas e doenças. Em função dessa operação são efectuados 

tratamentos às vinhas, que por se encontrarem em sistema de produção integrada têm de respeitar 

as respectivas regras e usar apenas produtos homologados para o efeito. Este controlo é efectuado 

por uma empresa externa, de acordo com o monitorizado pelo gestor de produção. Os cadernos de 

campo são preenchidos ao longo do ano e são verificados, pelo gestor de produção, antes da 

vindima. 

Ainda na vinha, são efectuados controlos semanais durante a fase de maturação, de acordo com a 

instrução de controlo de maturações constante do Anexo IX, para apurar o respectivo estado de 

maturação da uva, e os resultados são registados no registo de controlo de maturação (Anexo IX), 

que permite à organização fazer um correcto planeamento da colheita. O controlo de maturação é 

feito por casta, onde se efectuam leituras no refractómetro e análise ao teor de álcool provável. Das 

análises externas, obtém-se informação sobre a acidez total, pH, temperatura e álcool provável, de 

modo a confirmar o resultado das análises internas. Os resultados das análises externas ficam 

registados no controlo de maturações, através da anexação e da indicação do número do respectivo 

boletim. 

Quando o estado de maturação das uvas for o ideal, estas serão colhidas, manualmente, para caixas 

de vindima de 12 kg e transportadas em reboque para a unidade de vinificação. A colheita e o 

transporte das uvas deverão ser realizados com o máximo de cuidado de modo a manter os cachos 

intactos, evitando a maceração prematura das uvas. Para que tal se verifique, os colaboradores de 

vindima recebem previamente o Código de boas Práticas de Colheita, que contempla algumas regras 

básicas a que devem obedecer.  

As caixas podem ser paletizadas e armazenadas na câmara de refrigeração, até se obter uma 

quantidade de uvas suficiente para prosseguir para a fase de desengace e esmagamento. Para além 

disto, esta fase impede igualmente o início precoce da fermentação.  

Já no lagar, as uvas são descarregadas directamente para o desengaçador-esmagador. Nesta fase, 

sofrem a operação de desengace (onde os bagos são separados dos engaços) e a operação de 

esmagamento. O esmagamento tem por finalidade rasgar a película do bago e permitir a saída do 

líquido açucarado que contém, através da perfuração do tambor. Após o esmagamento é efectuado 

um controlo da temperatura e do grau provável do mosto, e os resultados são registados na ficha de 

fermentação (Anexo X). Na ficha de fermentação regista-se ainda os resultados obtidos nas análises 

efectuadas ao mosto, nomeadamente álcool provável, pH, temperatura e acidez total, tendo em conta 

a casta e o depósito de fermentação de destino. Quando são adicionados produtos enológicos, 

regista-se igualmente a quantidade adicionada, tipo de substância, o lote do produto adicionado e o 

depósito de destino. 

O mosto é bombeado para os depósitos de fermentação e nesta fase o controlo é diário através da 

medição de densidades e temperaturas, que são registadas na ficha de fermentação juntamente com 
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as adições de produtos enológicos, bem como os resultados semanais das análises de controlo (grau 

alcoólico, densidade, temperatura, pH, acidez total, acidez volátil e açúcares redutores). As análises 

semanais são efectuadas por um enólogo consultor. O controlo de temperatura realizado diariamente 

tem como base a avaliação da temperatura do mosto, que no final da fermentação alcoólica deverá 

apresentar valores de temperatura abaixo dos 28 ºC. Esta temperatura é verificada por termómetro 

externo. 

No caso dos vinhos tintos, a prensagem é posterior à fermentação alcoólica e é efectuada a sangria, 

onde o vinho segue para os depósitos de armazenagem e as massas são retiradas para posterior 

prensagem na prensa pneumática, onde se extrai o máximo de vinho possível, sendo este 

denominado como “vinho de prensa”. No caso de vinho para base de espumante, esta operação é 

efectuada logo após o esmagamento, onde as massas são desprezadas e o mosto segue para a 

defecação. Na defecação o mosto é mantido a temperaturas inferiores a 10 ºC para que haja uma 

separação das partículas mais grosseiras do mosto. Após a defecação ocorre a fase de passagem a 

limpo, onde se retira o mosto mais limpo resultante no final da defecação e despreza-se as borras. O 

mosto mais limpo sem as massas passa pela fase de fermentação alcoólica para espumante, onde 

ocorre um controlo diário através da medição de densidades e temperaturas. Essas medições são 

registadas na ficha de fermentação (Anexo X), bem como as adições de produtos enológicos e as 

análises de controlo semanais (grau alcoólico, densidade, temperatura, pH, acidez total, acidez volátil 

e açúcares redutores). Estas análises semanais são igualmente efectuadas por enólogo consultor. O 

controlo de temperatura realizado tem como base a avaliação da temperatura do mosto. No final da 

fermentação alcoólica o mosto deverá apresentar valores de temperatura abaixo dos 20 ºC, 

verificada, diariamente, por termómetro externo.  

Quer nos vinhos tintos, quer no espumante, é nos depósitos de inox que termina a fermentação 

maloláctica, realizada por bactérias lácticas, dos géneros Leuconostoc e Lactobacillus. Esta 

fermentação deve ocorrer o mais rapidamente possível, após o término da fermentação alcoólica, e 

deve ser mantido a uma temperatura entre 18 – 20 ºC. Nesta fase são efectuadas análises pelo 

enólogo consultor para verificação do término da fermentação maloláctica, bem como análises 

periódicas para controlo do vinho e/ou espumante, que em função dos resultados são prescritos os 

tratamentos a efectuar. Todos os tratamentos efectuados são registados na respectiva ficha de vinho 

(Anexo XI). 

Em função das características dos vinhos tintos, alguns seguem para estágio em barricas, outros 

permanecem nos depósitos de inox até serem engarrafados. Caso o vinho seja encaminhado para 

estágio em barrica, regista-se o número das barricas preenchidas pelo vinho proveniente de 

determinado depósito, no impresso de controlo de barricas (Anexo XII).  

Periodicamente, são efectuadas provas e análises para avaliar a evolução vinho. Caso seja prescrito 

algum tratamento de modo a preparar o vinho para o engarrafamento, este é registado na ficha de 

vinho (Anexo XI). A ficha de vinho acompanha o vinho desde o armazenamento até ao 

engarrafamento. 
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No registo das operações, quer durante o armazenamento, quer nos tratamentos finais, faz-se 

referência ao número da ficha de fermentação do vinho em questão, da casta e do depósito inicial de 

armazenamento. Consoante os tratamentos prescritos pelo enólogo externo, regista-se o número do 

boletim referente aos tratamentos, o tipo, quantidade, lote do produto adicionado, o depósito em 

questão e as operações efectuadas. Após o estágio em barricas, o vinho é novamente armazenado 

em depósitos de inox. Os tratamentos finais e/ou a filtração dos vinhos são efectuados de modo a 

preparar o vinho para o engarrafamento e são registados na ficha de vinho (Anexo XI). 

Eventualmente, se não for possível a contratação do serviço para o enchimento no local, o vinho de 

produção própria terá que ser transportado até ao local de enchimento. É solicitado à empresa 

subcontratada o certificado da última higienização da cisterna e é preenchido o impresso transporte 

de vinho, com a caracterização do veículo (matrícula do tractor e da cisterna, carga anterior e 

comprovativo da última higienização) e a identificação dos vinhos, com a marca, depósito de 

proveniência e depósito do veículo.  

No caso dos espumantes, a base para a espumantização é transportada até à adega subcontratada 

para a espumantização. É igualmente solicitado à empresa subcontratada para o transporte o 

certificado da última higienização da cisterna e é preenchido igualmente o impresso transporte de 

vinho. É preenchido e acordado entre a organização e a empresa subcontratada, o contrato de 

fornecimento e o caderno de encargos para o espumante (Anexo XIII). 

A organização compra vinhos de acordo com o seu procedimento de compra, posteriormente descrito 

no ponto 4.10, tendo como base de selecção as especificações do cliente, onde as análises 

realizadas ao vinho em questão são comparadas com as respectivas especificações do cliente e é 

realizada uma prova organoléptica. É estabelecido entre ambas as partes o contrato de fornecimento 

e o caderno de encargos de fornecedor de vinhos (Anexo XIII). 

O vinho a engarrafar é armazenado num depósito pulmão para alimentar a linha de enchimento. 

Caso a recepção das subsidiárias ocorra nas instalações da organização é preenchido em cada 

recepção o impresso controlo à recepção, para avaliar os fornecedores, onde é registada a data da 

recepção, o produto, lote, data de validade se aplicável e o fornecedor. Caso a recepção das 

subsidiárias ocorra nas instalações da empresa subcontratada para o enchimento, deve cumprir com 

o estipulado e acordado entre ambas as partes no caderno de encargos – enchimento subcontratado 

ou no caderno de encargos – fornecedor de vinhos. Em ambos os casos, é ainda avaliado o 

cumprimento com os requisitos estabelecidos, nomeadamente se cumpre com a nota de encomenda, 

se o acondicionamento está de acordo com o definido no caderno de especificações e se os produtos 

recepcionados estão todos em boas condições. Caso não estejam a ser cumpridos os critérios de 

encomenda e/ou caderno de especificações os produtos serão devolvidos e a organização deve ser 

avisada. 
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Todos os materiais são armazenados no interior da organização, para evitar a exposição dos 

mesmos. No caso de empresas subcontratadas, o armazenamento das subsidiárias deve atender ao 

descrito no caderno de encargos. 

A organização não possui linha de engarrafamento, por isso para efectuar esta operação, recorre a 

prestação de serviços de uma empresa especializada. Este enchimento poderá ser efectuado na 

organização através de subcontratação de serviço ou em adega prestadora de serviço, de acordo 

com o descrito no caderno de encargos - enchimento subcontratado ou no caderno de encargos – 

enchimento no local, em que se aplica apenas a parte relativa ao enchimento e avaliação do serviço. 

No caso dos vinhos de compra, o caderno de encargos – fornecedor de vinhos contempla igualmente 

os critérios a cumprir em todas as fases todo o engarrafamento. Esta fase engloba o enchimento, a 

rolhagem, a capsulagem e a rotulagem. Durante esta fase as empresas subcontratadas têm de 

cumprir a instrução de enchimento (Anexo XIV). Efectua-se a verificação da colocação da cápsula, do 

rótulo e da colocação do produto na caixa, para que os critérios de embalagem e requisitos de 

clientes sejam cumpridos, de acordo com a amostra padrão. 

O vinho de produção própria da organização, após a paletização na empresa subcontratada é 

transportado para a organização onde é armazenado no interior da mesma. Nos vinhos de compra, o 

produto final é armazenado no interior da adega subcontratada e deve obedecer ao discriminado no 

Caderno de Encargos – Fornecedor de Vinhos.  

Nos vinhos de compra, a expedição e transporte do vinho deve obedecer ao discriminado no Caderno 

de Encargos – Fornecedor de Vinhos. Após cada expedição, deve ser enviado à organização o 

respectivo registo de expedição. No caso de a expedição ser efectuada a partir da organização, deve 

igualmente ser preenchido o registo de expedição. Os documentos são emitidos e levantados no 

escritório pelo operador de transporte. A expedição é efectuada em função dos documentos 

comprovativos. 

4.8.3 Análise de perigos 

O sistema HACCP inicia-se desde os controlos fitossanitários na vinha e termina com a expedição do 

produto final.  

A equipa da qualidade e segurança alimentar efectuou uma análise exaustiva aos perigos (físicos, 

químicos, biológicos e de qualidade), associados a uma ou mais etapas do processo produtivo e que 

surgem como consequência deste. A análise de perigos foi conduzida de modo a determinar quais os 

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

alimentar e qual a combinação necessária de medidas de controlo. Todos os perigos para a 

segurança alimentar, razoavelmente expectáveis em relação ao tipo de produto, de processo e de 

instalações utilizadas, foram meticulosamente identificados e registados. Para cada perigo 

identificado foi determinado o nível de aceitação no produto final (Anexo XV). O nível determinado 

teve em consideração os requisitos estatuários e regulamentares estabelecidos, os requisitos do 

cliente para a qualidade e segurança alimentar e a utilização prevista pelo cliente. 
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Foi efectuada uma análise exaustiva e pormenorizada de todos os perigos que estão associados a 

uma ou mais etapas do processo produtivo e que surgem como consequência do processo produtivo. 

Uma vez identificados os perigos e a sua significância (nível de severidade e probabilidade), foram 

definidas as medidas de controlo associadas a cada perigo nas diferentes etapas do processo 

produtivo, de acordo com a matriz de análise de risco (quadro 16). 

  Quadro 16 – Matriz de análise de risco 

  

 

 A definição dos diferentes níveis da severidade e da probabilidade que classificam um perigo, 

encontram-se descritos no quadro 17. 

Quadro 17 – Definição dos diferentes níveis de probabilidade e severidade 

Probabilidade 
Severidade 

Segurança Alimentar (S) Qualidade/Especificações/Características 
do produto (Q) 

Frequente  – Acontece 
pelo menos uma vez 
por semana. 

Catastrófica  – Falha com efeito 
perceptível e com dano significativo para 
o consumidor (dá origem a internamento, 
podendo mesmo gerar danos irreversíveis 
e no limite a morte). 

Catastrófica  – Falha que influencia a 
qualidade do produto e, no limite, pode 
provocar a perda de cliente/consumidor. 

Provável  – Aconteceu 
pelo menos uma vez no 
último mês. 

Crítica  – Falha com efeito perceptível que 
causa dano para o consumidor (evidência 
de sintomas mais intensos que 
necessitam de intervenção médica). 

Crítica  – Falha que influencia a qualidade 
do produto e, no limite, pode provocar a 
destruição de todo o lote. 

Improvável  – 
Aconteceu pelo menos 
uma vez no último 
trimestre. 

Problemática  – Falha com efeito 
perceptível que causa algum dano para o 
consumidor (evidência de ligeiros 
sintomas que não necessitam de 
intervenção médica). 

Problemática  – Falha que influencia a 
qualidade do produto e pode provocar uma 
rejeição por parte do cliente/consumidor. 

Remota  – Aconteceu 
pelo menos uma vez no 
último semestre. 

Marginal  – Falha com efeito perceptível, 
mas que não causa dano para o 
consumidor (sem evidência de quaisquer 
sintomas). 

Marginal  – Falha que influencia a qualidade 
do produto que é notada pelo 
cliente/consumidor, mas não provoca 
necessariamente a rejeição. 

Praticamente  
impossível  – Nunca 
aconteceu ou 
aconteceu uma vez no 
último ano. 

Insignificante  – Falha sem efeito 
perceptível e que não causa dano para o 
consumidor. 

Insignificante  – Falha que influencia as 
características do produto, mas que é 
apenas identificado internamente. 

 
A avaliação do perigo foi assim criteriosamente conduzida para determinar, para cada perigo 

identificado, se a eliminação ou redução para níveis de aceitação é essencial para a produção de 

géneros alimentícios seguros e se é necessário o controlo para permitir atingir os níveis de aceitação 

definidos.  

  severidade    

  catastrófica crítica problemática marginal  insignificante    

pr
ob

ab
ili

da
de

 frequente 1 3 6 10 15    

provável 2 5 9 14 19    

improvável 4 8 13 18 22  menor  20 a 25 

remota 7 12 17 21 24  médio 12 a 19 

praticamente 
impossível 11 16 20 23 25  maior 1 a 11 

  Severidade    

  Catastrófica Crítica Problemática Marginal Insignificante    

P
ro

ba
bi

lid
ad

e 

Frequente 1 3 6 10 15    

Provável 2 5 9 14 19    

Improvável 4 8 13 18 22  Menor  20 a 25 

Remota 7 12 17 21 24  Médio 12 a 19 

Praticamente 
Impossível 11 16 20 23 25  Maior 1 a 11 
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Associado com as condições 
e actividades básicas 

PROGRAMA PRÉ-
REQUISITO (PPR) 

PROGRAMA DE PRÉ-
REQUISITOS OPERACIONAIS  

(PPRO) 

Índice ≥ 20 
Avaliação do Perigo 

Monitorização da Medida 
Preventiva 

PLANO HACCP 

Associado com as fases do 
processo produtivo 

Índice < 20 

Monitorização do 
Perigo 

Figura 16 – Controlo dos perigos identificados 

As medidas de controlo seleccionadas são classificadas quanto à necessidade de serem geridas pelo 

programa de pré-requisitos (PPR), programa de pré-requisitos operacionais (quando associado à 

monitorização do cumprimento de uma medida preventiva) ou por planos HACCP (quando associado 

à monitorização de um perigo numa etapa do processo). 

Os perigos avaliados como menores irão ser geridos pelo programa de pré-requisitos, enquanto que 

os perigos médios e maiores irão ser geridos pelo programa de pré-requisitos operacionais ou pelo 

plano de HACCP. Quando o controlo de um dado perigo resultar da monitorização de medidas 

preventivas a gestão desse perigo é realizada através do programa de pré-requisitos operacionais. 

Caso o perigo seja controlado através da monitorização do mesmo, a sua gestão será realizada 

através do plano de HACCP. 

A diferenciação entre os modos de controlo segue a metodologia representada na figura 16:  

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a metodologia definida, e tendo em conta que a análise de perigos efectuada é 

demasiado extensa e exaustiva, encontra-se representada no Anexo XVI uma síntese dessa análise, 

tendo em conta os perigos considerados como mais significativos. Os perigos resultantes são 

monitorizados através do programa de pré-requisitos operacionais. 

4.8.4 Programa de pré-requisitos operacionais (PPRO) 

O programa de pré-requisitos operacionais é um programa 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 (NP EN ISO 22000:2005). 

No PPRO, Anexo XVII, identificou-se os tipos de perigos para a segurança alimentar a serem 

controlados, as medidas de controlo, os procedimentos de monitorização que demonstrem que os 

PPRO estão implementados, as correcções e as acções correctivas a empreender se a monitorização 

demonstrar que os PPRO não estão sob controlo, as responsabilidades e autoridades e os 

respectivos registos de monitorização. 
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4.9 Sistema de rastreabilidade 

A organização teve que assegurar que todos os produtos são devidamente identificados de forma a 

garantir a sua rastreabilidade, conhecendo o histórico desde a matéria-prima e fornecedores 

(rastreabilidade a montante) até ao destino dos produtos acabados (rastreabilidade a jusante). A 

rastreabilidade por si só não melhora a segurança alimentar dos produtos, mas permite repartir 

melhor as responsabilidades ao longo da cadeia, bem como facilitar a identificação dos produtos, ou 

seja uma comunicação muito mais efectiva, o que irá ajudar a reduzir os tempos de actuação caso 

seja necessário proceder a um bloqueio ou retirada do produto (FIPA, 2005). 

O objectivo da rastreabilidade é assegurar que, de forma rápida, seja possível averiguar, onde está 

um determinado lote, qual a uva que deu origem a um determinado lote, essa uva deu origem a que 

lotes de vinho, e quais as matérias subsidiárias que foram utilizadas. 

Foi criado um procedimento de rastreabilidade que se aplica a todos os vinhos comercializados. 

Anualmente, irá ser realizado um teste à rastreabilidade, de modo a assegurar que o sistema definido 

encontra-se operacional. 

4.9.1 Produção própria 

O lote atribuído é estabelecido através da seguinte sequência: L AA BB CC, onde AA é a numeração 

sequencial para cada tipo de vinho certificado, a iniciar em 01 em cada ano, BB é o respectivo ano de 

enchimento e CC é o local de enchimento. 

Para localizar um determinado lote de produto final é necessário consultar as facturas relacionadas. 

Quando se pretende um histórico do lote e tomar conhecimento de todas as fases pelas quais 

passou, devem ser seguidos os seguintes passos: 

1. Com o lote de enchimento, consultar o boletim de análise de certificação da CVR (Comissão 

Vitivinícola Regional) e obter a marca do vinho, ano e tipo de vinho e o depósito de origem; 

2. Com o depósito de origem do vinho é possível consultar a ficha de vinho e obter a informação 

relativamente à(s) casta(s) presente(s) no vinho; 

3. Com a informação da(s) casta(s) presente(s) no vinho, consultar o(s) caderno(s) de campo e 

quais os tratamentos efectuados nas parcelas da vinha em causa. 

Quando se pretende saber que uva deu origem a um determinado lote de vinho ou lotes finais: 

1. Consultar o(s) caderno(s) de campo e verificar a data de vindima e a casta; 

2. Pela data de vindima e casta em causa, consultar a(s) ficha(s) de fermentação relacionada 

(Anexo X). A(s) ficha(s) de fermentação encontram-se numeradas e encontrando-se deste modo, 

relacionada com a(s) ficha(s) de vinho (Anexo XI); 

3. Do mesmo modo, a(s) ficha(s) de vinho encontram-se numeradas e sempre que é efectuado 

um enchimento é colocado o número da ficha de vinho que deu origem àquele vinho; 
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4. Com a ficha de enchimento (Anexo XIV), é fácil de consultar o lote atribuído, a marca, o ano e 

o tipo de vinho; 

5. Com estes dados obtidos, consultar o software de facturação e solicitar a listagem de clientes 

que adquiriu o produto em causa. 

Esta informação é importante para, caso o problema esteja associado a uma determinada recepção, 

detectar a presença dessa uva recepcionada em lotes de vinho finais. 

É igualmente possível saber quais os materiais subsidiários que foram utilizados. Esta informação 

pode ser necessário se chegar uma informação do(s) nosso(s) fornecedor(es) que existe um 

problema com uma determinada matéria subsidiária ou se um cliente apresentar uma reclamação 

relacionada com os materiais subsidiários. 

No caso de produtos enológicos: 

1. Consultar a factura e/ou registo de controlo à recepção e verificar a data de recepção do 

respectivo produto; 

2. Consultar a(s) ficha(s) de fermentação e a(s) ficha(s) de vinho posteriores à recepção dos 

respectivos produtos; 

3. Verificar quais os vinho nos quais foram utilizados os respectivos produtos. 

No caso de materiais de embalagem: 

1. Consultar a factura e/ou registo de controlo à recepção, para verificar a data de recepção do 

respectivo produto; 

2. Consultar a ficha de enchimento posterior à recepção das respectivas matérias subsidiárias; 

3. Verificar quais os lotes de vinho onde foram utilizadas as respectivas matérias subsidiárias. 

4.9.2 Fornecedores 

Para localizar um determinado lote, consulta-se a guia de remessa enviada pelo fornecedor, referente 

ao lote em causa. Nessa guia está registada a(s) factura(s) de venda, que por consulta refere o(s) 

cliente(s) que possuem o referido lote. 

Como a organização só possui um fornecedor de cada zona do país e como na reclamação é sempre 

identificado o tipo de vinho e a região de origem, torna-se simples a verificação do fornecedor. 

4.10 Compras 

Foi criado um procedimento de compra com o objectivo de estabelecer as responsabilidades e a 

metodologia utilizada na satisfação de necessidades de compra.  

Tendo em conta as actividades da organização foram definidos fornecedores e/ou subcontratados 

críticos, ou seja, fornecedores e subcontratados com impacto na qualidade do produto e/ou serviço 

que é entregue ou prestado ao cliente. Os fornecedores considerados críticos são os fornecedores de 

produtos enológicos e materiais de embalagem, tais como, garrafas, rolhas, cápsulas e rótulos. As 
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empresas subcontratadas para o transporte, engarrafamento, espumantização e fornecimento de 

vinho foram igualmente consideradas como críticas. Para estes fornecedores e subcontratados 

críticos são elaborados cadernos de encargos, entre ambas as partes, de modo a permitir à 

organização, a monitorização das medidas preventivas dos possíveis perigos de segurança alimentar 

associados aos serviços subcontratados, e um maior controlo das operações realizadas por estes. 

Ao ser detectada uma necessidade de compra, o gestor administrativo-financeiro, avalia a existência 

de um fornecedor/subcontratado, previamente seleccionado, que satisfaça essa necessidade de 

compra. Caso seja necessário comprar um produto, material, equipamento ou serviço, para o qual 

não exista ainda um fornecedor/subcontratado seleccionado, o gestor administrativo-financeiro deve 

fazer uma selecção, utilizando a seguinte metodologia: 

1. Tendo em conta os critérios de selecção (rapidez de entrega, qualidade e preço) devem ser 

solicitados orçamentos/propostas a vários fornecedores/subcontratados; 

2. Após a recepção dos orçamentos/propostas, deve ser feita uma comparação entre eles, 

analisando-os à luz dos critérios definidos; 

3. Deve ser escolhido o fornecedor/subcontratado que cumpre os critérios de selecção. 

Ao seleccionar o fornecedor/subcontratado é feita a respectiva encomenda. Durante a recepção da 

encomenda, faz-se a avaliação do fornecimento através do impresso avaliação de fornecedores e 

subcontratados (Anexo V). Se o fornecimento estiver de acordo com os critérios pré-definidos a 

encomenda é aceite e procede-se ao pagamento ao fornecedor/subcontratado, caso contrário, a 

encomenda é rejeitada e é feita uma reclamação por escrito ao respectivo fornecedor/subcontratado. 

4.11 Tratamento de não-conformidades 

A organização deve assegurar que, quando existem desvios aos limites críticos para os PCC(s) 

definidos ou se há perda de controlo dos PPR(s)operacional(is), os produtos afectados são 

identificados e controlados, tendo em conta a sua utilização e liberação (NP EN ISO 22000:2005). 

Todo o produto não conforme deve ser devidamente segregado e identificado. 

O procedimento de tratamento de não-conformidades (não satisfação de um requisito), acções 

correctivas e preventivas aplica-se a todas as não-conformidades, reais ou potenciais, detectadas 

interna ou externamente (pelo cliente). Segundo a NP EN ISO 9000:2005, podem ser definidas 

correcções, caso a acção seja desencadeada para eliminar uma não-conformidade detectada, acções 

correctivas, de modo a eliminar a causa de uma não-conformidade detectada ou de outra situação 

indesejável e/ou acções preventivas, para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade ou de 

outra potencial situação indesejável.  

As ocorrências que podem dar origem à definição de correcções, acções correctivas e/ou acções 

preventivas são, entre outras: 

• Reclamações/sugestões de clientes; 

• Não-conformidades/observações detectadas em auditorias internas ou externas; 
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• Não-conformidades nos fornecimentos/documentos de subcontratados ou fornecedores críticos; 

• Não-conformidades, detectadas internamente, pelos colaboradores; 

• Objectivos não atingidos; 

• Incidentes e crises alimentares; 

• Tendências desfavoráveis, verificadas no tratamento de dados; 

• Pontos fracos detectados na revisão do sistema; 

• Resultados da avaliação da satisfação dos clientes. 

Sempre que ocorre a detecção ou recepção de uma não-conformidade, deve ser seguida a 

metodologia descrita no quadro 18. 

4.11.1 Gestão de incidentes e crises alimentares 

Caso ocorra um incidente, este deve ser correctamente recepcionado, registado no registo de 

melhoria (Anexo XVIII) e avaliado, de acordo com o quadro 18, de modo a serem tomadas todas as 

medidas necessárias para o controlar. Todos os lotes de produto que possam ter sido afectados por 

uma situação de não-conformidade são retidos sob o controlo da organização até que sejam 

avaliados. Todo o produto devolvido e ainda existente nas instalações é identificado como produto 

não conforme. É recolhida toda a informação sobre o produto, de acordo com o estabelecido no 

procedimento de rastreabilidade e ao produto devolvido é ainda feito o controlo de qualidade. 

A equipa da qualidade avalia a situação e decide se a reclamação será entendida como um incidente, 

de acordo com a árvore de decisão de ocorrência (Anexo XIX). Em caso de incidente, deve ser 

preenchido o impresso de tratamento de incidente (Anexo XX) e o gestor comercial, finaliza o 

preenchimento do registo de melhoria e entra em contacto com o cliente que fez a reclamação de 

modo a informá-lo de qual o tratamento dado (como por exemplo, a retirada do mercado caso seja 

necessário). 

No caso de uma crise alimentar, a organização deve tomar as medidas necessárias para minimizar o 

impacto desta na actividade. A detecção de uma potencial crise pode ocorrer quer através de 

notícias, quer através de contactos com outras entidades do sector. Deve ser feita uma avaliação da 

crise alimentar pela equipa da qualidade, e se aplicável, deve ser preenchido o impresso de 

tratamento de crise alimentar (Anexo XXI).  

Os produtos retirados devem ser mantidos em segurança ou sob supervisão até que sejam 

destruídos, utilizados para fins diferentes aos originalmente previstos, determinados como sendo 

seguros para a mesma (ou outra) utilização prevista, ou reprocessados de modo a assegurar que se 

tornam seguros.  

A organização para verificar a eficácia do programa de retirada irá realizar, anualmente, uma 

simulação de retirada e de rastreabilidade, emitindo um relatório com os respectivos resultados. 
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Quadro 18 – Metodologia de tratamento das não-conformidades 

Entrada  Tarefa  Descrição  Saída 
       

Ocorrência 

   
--- 

 

Ocorrência 
Responsável: Todos os 
colaboradores 

Ocorrência 
B – Acção não eficaz 

  
 

 

 
Toda a documentação 
considerada relevante deve ser 
anexa ao registo de ocorrência.  
Quando a acção não é eficaz é 
necessário iniciar um novo 
registo, com nova avaliação da 
causa e redefinição da acção. O 
n.º do novo registo será 
associado ao registo inicial 

 

Registo de 
Melhoria 

Responsável: Todos os 
colaboradores 

Registo de Melhoria 

  
 
 

 

 Devem ser informados os 
clientes que apresentarem 
reclamações sem fundamento. 

 

Decisão 

Responsável: Gestor da Qualidade 

Ocorrência com 
fundamento 

  
 
 
 

 A correcção só existe se a 
ocorrência for uma não-
conformidade (interna ou 

externa). 

 

Registo de 
melhoria 

Responsável: Gestor da Qualidade 

Registo de melhoria 

   Identificação do tipo de 
ocorrência e encaminhamento 

de registo para o gerente. 

 

Registo de 
melhoria 

Responsável: Gestor da Qualidade 

Registo de melhoria 

   Para cada acção deve ser 
definido o responsável, o prazo 

de conclusão e o prazo de 
avaliação da eficácia. 

 

Registo de 
melhoria 

Responsável: Gestor do Processo 

Acções definidas 

   A implementação das acções 
definidas é feita através da 
consulta semanal da pasta 

Melhoria Contínua. 

 

Acções 
implementadas 

Responsável: Definido acção a acção 
no registo de melhoria 

Registo de melhoria 

   O seguimento das acções 
realiza-se com a frequência 

necessária, caso a caso. 

 

Acções 
implementadas 

Responsável: Gestor da Qualidade 

Acções 
implementadas 

  
 
 

 

 Devem ser informados os 
clientes que apresentarem 
reclamações com fundamento. 

 

Decisão 

Responsável: Gestor da Qualidade 

Acção não eficaz 
 

 
 

--- 
 

Registo de 
melhoria 

Acção eficaz 

 

 

 
--- 

 

Registo de 
melhoria 

Responsável: Gestor da Qualidade 

Acção eficaz 
Documentação 

   ---  
Documentação 

arquivada Responsável: Gestor da Qualidade 

Recepção ou detecção 
da ocorrência 

Registo A 

Tem 
fundamento? 

Fim 

S 

N 

Correcção (quando aplicável) 

Determinação do tipo de 
ocorrência 

Investigação da causa, definição e 
planeamento de acções correctivas 

e /ou preventivas 

Implementação das acções 

Seguimento das acções 

Acção 
eficaz? 

N 

S 

A 

Registo dos 
resultados 

Arquivo da documentação 
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4.12 Validação, verificação e melhoria do SIGQSA 

4.12.1 Planeamento 

Devem ser definidos os requisitos e as responsabilidades associadas ao planeamento e revisão do 

SIGQSA para que este se mantenha adequado face aos objectivos da organização e seja melhorado 

na sua eficácia.  

Qualquer alteração ao SIGQSA ou resultado da revisão do sistema leva ao planeamento, pelo 

responsável (gerente, gestor da qualidade ou segurança alimentar). Serão convocados outros 

participantes, nomeadamente, os gestores de processo, quando o gerente o considerar necessário.  

Deverá ocorrer o planeamento quando uma(s) das situações referidas no quadro 19 ocorram. 

Quadro 19 – Situações que levam o planeamento do SIGQSA 

Situação Descrição Responsável 

Alterações com impacto 
significativo na organização 

• Contratos com clientes que impliquem alteração das rotinas 
estabelecidas; 

• Reestruturação dos recursos humanos; 
• Mudança de instalações; 
• Alterações significativas nos processos; 
• Alteração / definição de legislação aplicável à actividade da 

organização; 
• Criação de um novo produto (serviço). 

Gestor da 
Qualidade 

Adequação da documentação 
do sistema face aos 

resultados da revisão do 
próprio sistema 

As alterações resultantes da revisão do SIGQSA são planeadas 
de acordo com o descrito na revisão do sistema. 

Gestor da 
Qualidade 

Criação de um novo produto Revisão do sistema. 
Gestor da 
Qualidade 

 

O planeamento destas situações pode assumir a metodologia descrita no quadro 20, ou a 

metodologia que se entender mais adequada. 

O plano de actividades a desenvolver terá de ter obrigatoriamente a descrição da actividade, o 

responsável e o prazo previsto para a conclusão. O acompanhamento da implementação das acções 

é realizado com a periodicidade que se entenda necessária, podendo ser efectuado directamente 

junto do responsável pela sua concretização, através de reuniões ou outro meio de comunicação 

interna. A avaliação da eficácia das acções tomadas, deverá decorrer conforme definido no 

procedimento de tratamento de não-conformidades, acções correctivas e preventivas (quadro 18). 
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Quadro 20 – Planeamento do sistema 

Entrada  Tarefa  Descrição  Saída 
       

Alteração com 
impacto no SIGQSA / 
Resultados da revisão 

do sistema 

   Serão convocados outros 
participantes, nomeadamente, 
Gestores de processo, quando o 
Gerente considerar necessário. 
O plano de actividades terá de 
ter obrigatoriamente a descrição 
da actividade, o responsável e o 
prazo previsto para a conclusão. 

 

Plano de 
actividades 

Responsável: Gerente, Gestor da 
Qualidade e Gestor de Segurança 
Alimentar 

Plano de actividades 

  
 

 

 O acompanhamento da 
implementação das acções é 
realizado com a periodicidade 
que se entenda necessária, 
podendo ser efectuado 
directamente junto do 
responsável pela sua 
concretização, através de 
reuniões ou outro meio de 
comunicação interna. (a) 

 

Acções 
implementadas 

e 
acompanhadas 

Responsável: (a) Gestor da 
Qualidade e responsável pelas 
acções definidas 

Acções 
implementadas 

  
 
 

 

 
A avaliação da eficácia conforme 
definido no ponto 4.11 

 
Decisão 

Resultados da 
avaliação da 

eficácia Responsável: Conforme definido no 
Quadro 18 

Resultados da 
avaliação da eficácia 

  
 
 
 

 

--- 

 

--- 

4.12.2 Auditoria interna 

O programa de auditoria foi elaborado tendo em consideração a importância dos processos e das 

áreas a serem auditadas, os resultados de auditorias anteriores, o histórico das não-conformidades 

com outras origens que não as auditorias, a independência dos auditores em relação aos processos 

ou áreas a auditar, eventuais alterações significativas que irão acontecer na organização e os 

resultados das monitorizações anteriores. 

O SIGQSA irá ser auditado, anualmente, de modo a determinar se o sistema integrado de gestão 

está conforme com as disposições planeadas, ou seja, com os requisitos estabelecidos e com os 

requisitos da NP EN ISO 22000:2005, NP EN ISO 9001:2008 e referencial IFS, se está correctamente 

implementado e se é mantido actualizado de forma eficaz. A organização optou por contratar uma 

empresa externa de consultoria agro-industrial para realizar a auditoria anual ao SIGQSA, de modo a 

assegurar a objectividade e imparcialidade na condução das auditorias. O circuito das auditorias 

encontra-se representado no quadro 21. 

 

 

Planeamento 

Avaliação da eficácia 
do planeamento? 

S 

N 

Implementação das acções 
definidas e seu 

acompanhamento 

Acções implementadas 
e eficazes 
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Quadro 21 – Circuito das auditorias 

Tarefa Responsável 

1. Elaboração, aprovação e divulgação do Programa de Auditorias; Gestor da qualidade 

2. Preparação e planeamento da auditoria (objectivos, âmbito, critérios, datas 
e lugares, duração prevista e funções a desempenhar pela equipa 
auditora); 

Equipa auditora externa 

3. Aprovação do plano de auditoria e divulgação do plano às partes 
interessadas; 

Gestor da qualidade 

4. Auditoria (reunião de abertura, auditoria aos processos/áreas, reunião de 
fecho); 

Equipa auditora externa 

5. Elaboração do relatório da auditoria (do qual deve constar os objectivos, 
âmbitos, identificação dos elementos da equipa auditora e auditor 
coordenador, datas e locais onde foi realizada a auditoria, os critérios, 
constatações e conclusões da auditoria); 

Equipa auditora externa 

6. Divulgação do relatório; Gestor da qualidade 

7. Preenchimento dos registos de melhoria; De acordo com o Tratamento de 
Não-conformidades, Acções 

Correctivas e Acções 
Preventivas – Quadro 18 

8. Análise das constatações e definição das acções correctivas e acções 
preventivas; 

9. Arquivo da documentação. 

 

4.12.3 Verificações internas 

Mensalmente, irão ser realizadas verificações internas à unidade de vinificação, de modo a manter 

sob controlo os pré-requisitos, nomeadamente, limpeza geral da unidade de vinificação, a integridade 

dos diversos vidros existentes, acções de manutenção, sistema de controlo de pragas, higiene dos 

colaboradores, controlo de produto e controlo de visitantes e prestadores de serviço. Caso as 

verificações internas demonstrem a não-conformidade com as disposições previamente estipuladas, 

serão empreendidas acções (correcções e/ou acções correctivas) para atingir a conformidade 

pretendida, através do preenchimento do registo de melhoria. 

Os resultados das verificações internas e das auditorias internas e/ou externas devem ser registados 

e analisados de modo a: 

• Confirmar a eficiência do desempenho global do SIGQSA; 

• Identificar a necessidade de actualizar ou melhorar o SIGQSA; 

• Identificar tendências que indicam um aumento da incidência de produtos potencialmente não 

seguros; 

• Estabelecer a informação para o planeamento do programa de auditoria interna acerca do estatuto 

e da importância das áreas a serem auditadas; 

• Fornecer provas de que quaisquer correcções e acções correctivas empreendidas são eficazes. 

Após a análise dos resultados, estes devem ser reportados de forma apropriada ao gerente, como 

entrada para a revisão pela gestão do sistema integrado de gestão. Estes resultados devem 

igualmente ser utilizados como entrada para a actualização do SIGQSA. 
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4.13 Medição, análise e melhoria 

A gestão de topo deve assegurar que a organização melhora continuamente a eficácia do SIGQSA 

através da utilização da comunicação, da revisão pela gestão, da auditoria interna, da avaliação dos 

resultados individuais de verificação, da análise dos resultados das actividades de verificação, da 

validação das combinações de medidas de controlo, das acções correctivas e da actualização do 

sistema integrado de gestão (NP EN ISO 22000:2005).  

Os processos de monitorização, medição, análise e melhoria são planeados e implementados pela 

organização, com o objectivo de demonstrar a conformidade do produto, a conformidade do SIGQSA 

e como oportunidade de melhoria constante da eficácia do sistema integrado de gestão. 

As actividades de monitorização e medição do SIGQSA incluem a avaliação da satisfação dos 

clientes, nomeadamente através de reclamações/elogios feitas por estes, a realização de auditorias 

internas levadas a cabo pela organização e a monitorização e medição dos processos e produtos. No 

decorrer destas acções, a organização deve assegurar que caso o produto esteja não conforme com 

os requisitos do produto, este é identificado e controlado, de modo a prevenir a sua utilização e 

disponibilização involuntária. Os controlos e correspondentes responsabilidades e autoridades para o 

tratamento do produto não conforme estão definidos num procedimento documentado, onde a 

organização teve o cuidado de mencionar uma ou mais formas de tratar o produto não conforme, 

nomeadamente, empreender acções de modo a eliminar a não-conformidade detectada, estabelecer 

critérios de autorização de utilização, liberação ou aceitação sob permissão de uma autoridade 

relevante (e quando aplicável do cliente), e empreender acções que impeçam a utilização ou 

aplicação inicialmente destinada para esse produto. 

Em suma, a organização deve melhorar continuamente a eficácia do sistema integrado de gestão da 

qualidade e segurança alimentar através da utilização da política e objectivos da qualidade, dos 

resultados das auditorias e análise de dados, das acções correctivas e preventivas adoptadas, bem 

como da revisão levada a cabo pela gestão. 

4.13.1 Revisão do SIGQSA 

Anualmente, no 1º trimestre, a organização irá realizar uma reunião de revisão do SIGQSA, na qual 

participarão o gerente, o gestor da segurança alimentar, o gestor da qualidade, os gestores de 

processo e outros colaboradores da organização considerados necessários.  

Tendo em vista a preparação da reunião, o gestor da qualidade irá compilar toda a informação a 

analisar na reunião (quadro 22), tais como resultados de auditorias, retorno de informação do cliente, 

desempenho dos processos, conformidade do produto, estado das acções correctivas, seguimento de 

acções de anteriores revisões do sistema, sugestões de melhoria, solicitando para o efeito as 

informações necessárias aos gestores de processo. O quadro 22 faz referência aos elementos 

genéricos a compilar, podendo associar-se a estes outros elementos ou optar-se por não compilar 

todos os elementos que estão referidos no respectivo quadro. 
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Quadro 22 – Elementos a preparar a revisão anual do SIGQSA 

Objecto Elementos a Preparar 

Resultados de auditorias 

Tabela ou gráfico representando: 

• A evolução do n.º de ocorrências (não-conformidades + observações) em 
auditorias (internas e/ou externas), ao longo do tempo; 

• O n.º de ocorrências registadas nas auditorias (internas e/ou externas) do 
período em análise, por processo de origem; 

• O n.º de ocorrências registadas nas auditorias (internas e/ou externas) do 
período em análise, por tipo. 

Retorno de informação 
do Cliente 

Tabela ou gráfico representando: 
• O n.º total de reclamações; 
• O n.º de reclamações por processo de origem e por tipo de produto (serviço); 
• Avaliação da satisfação do cliente. 

Desempenho dos 
processos Compilação dos resultados dos indicadores dos vários processos. 

Conformidade do produto 
• N.º de reclamações de não-conformidades em produto/serviço; 
• Conformidade do produto. 

Estado das acções 
correctivas e preventivas Tabela ou gráfico representando: 

• Acções por concluir e com data de implementação já ultrapassada; 
• Acções ineficazes. 

Seguimento de acções 
de anteriores revisões do 

sistema 

Recomendações de 
melhoria Identificação de recomendações deste tipo. 

 

Durante a reunião de revisão do sistema é analisada: 

• A adequabilidade da política da qualidade e segurança alimentar com as necessidades correntes 

da organização; 

• Os elementos compilados antes da reunião e reflectidos na tabela anterior; 

• A necessidade de revisão dos objectivos quantificados; 

• A existência de futuras alterações com impacto no SIGQSA. 

Após análise de todas as matérias deverá ser retirada uma conclusão geral sobre a eficácia do 

sistema integrado de gestão da qualidade e segurança alimentar implementado. 

Da reunião resulta uma acta de reunião, elaborada pelo gestor da qualidade, que reflecte as 

decisões/acções definidas, nomeadamente, em relação à melhoria do produto relacionada com os 

requisitos do cliente, necessidades de recursos e a melhoria da eficácia do SIGQSA e dos seus 

processos. 
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5. Conclusões 

Após a implementação do sistema de gestão, torna-se fulcral que a organização olhe para o SIGQSA 

não como um sistema estático mas sim como um sistema em constante mudança, com necessidade 

de ser revisto e avaliado periodicamente. A melhoria contínua do SIGQSA deve ser um dos objectivos 

da organização. Sendo o cliente o motor da organização, salienta-se novamente a importância de 

garantir, de forma continuada, a satisfação do mesmo. 

Qualquer sistema de gestão deve privilegiar a prevenção do erro em detrimento da sua detecção e 

posterior correcção. Para tal, a organização deve estar focalizada no cliente de modo a garantir a 

satisfação do mesmo, manter igualmente a satisfação dos colaboradores, promovendo a qualificação 

e formação pessoal, disponibilizar recursos para o correcto funcionamento do SIGQSA, demonstrar a 

eficiente comunicação interna, bem como abranger e avaliar os fornecedores, a fim de estes 

responderem aos requisitos pré-estabelecidos.  

Internamente, no caso do presente trabalho, a gestão de topo definiu como objectivo final da 

implementação do sistema integrado de gestão a obtenção de uma nota mínima de 85 % quer na 

auditoria final aos pré-requisitos, quer na auditoria final ao SIGQSA. Este valor foi considerado com 

indicador válido da adequabilidade do sistema para proceder à sua certificação. 

Como tal, no final da implementação do SIGQSA foi realizada uma auditoria interna conjunta por um 

auditor independente da equipa que implementou o SIGQSA para verificar o cumprimento dos 

requisitos do sistema implementado (NP EN ISO 9001, NP EN ISO 22000 e referencial IFS), verificar 

o cumprimento da regulamentação definida e verificar a eficácia e adequabilidade do SIGQSA. 

Inicialmente, foi elaborado e aprovado um plano de auditoria tendo em conta os três referenciais 

implementados.  

Foi emitido um relatório final conjunto como resultado da avaliação dos pré-requisitos e da avaliação 

da auditoria final ao SIGQSA. Esse relatório contemplou todas as não-conformidades, observações e 

oportunidades de melhoria detectadas pelo auditor. Para cada uma das não-conformidades 

detectadas foram descriminados o(s) respectivos requisito(s) relacionado(s), usando um sistema de 

cores para diferenciar o referencial a que se refere, como se pode constatar no quadro 23. 
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Quadro 23 – Registo das constatações da auditoria final interna 

N.º  Tipo Descrição Requisito 

1 NC 
MA 

O estudo dos serviços subcontratados deve estar incluído com maior detalhe na 
análise de perigos. 

7.3.5.1 
2.1.1.2 
2.1.3.3 

7.1 

2 
NC 
ME 

No PDxxx – Produção de vinho, na etapa do enxaguamento, não está contemplada a 
entrada da água. A etapa de transporte do vinho por uma empresa subcontratada, da 
unidade de vinificação para o local de enchimento, não se encontra representada no 
fluxograma do PDxxx – Produção de vinho. Alterar a última fase do fluxograma no 
PDxxx – Produção de vinho para expedição e transporte e alterar também no Ixxx – 
Etapas preliminares. 

7.3.5.2 
2.1.3.3 

7.1 

3 
NC 
CR 

Deverão ser enviados a todas as empresas subcontratadas cadernos de encargos, 
com toda a documentação necessária para controlar o enchimento: Ixxx - Caderno de 
especificações dos materiais subsidiários, Ixxx - Controlo à recepção, ITxxx - 
Enchimento, Ixxx - Enchimento e controlos à qualidade da água usada no 
enxaguamento. A liberação do produto é feita pela empresa subcontratada. Deverá 
ser demonstrado como é que é avaliada/assegurada que essa liberação satisfaz a 
encomenda. 

7.3.5.2 
7.3.5.6 
7.6.3 

2.1.1.3 
4.2.3 
4.2.4 
4.2.5 

4.6.4.9.1 
4.2.4 
8.2.1 

4 NC 
MA 

O caderno de especificações ainda não foi enviado para todos os fornecedores. Não 
têm cadernos de especificações para todos os materiais subsidiários que são 
utilizados nos vinhos comercializados. 

7.3.3.1 
7.3.3.2 
2.1.3.1 

5 NC 
FU Deverá ser realizado um teste de recolha de produto. 

7.10.6 
4.1.6.2 
5.9.4 
7.5.3 

6 NC 
ME Obter os certificados de conformidade das caixas utilizadas na vindima. 4.5.3 

7 NC 
ME Realizar a aferição dos depósitos. 

4.2.2.3 
5.4 

7.2.1 

8 NC 
FU  Não têm fichas técnicas para todos os vinhos de compra. 4.2.1 

9 NC 
MA 

Os produtos e serviços comprados devem estar conformes com as especificados e 
condições contratuais a definir entre ambas as partes. 

4.4.1 

10 NC 
CR 

A identificação e monitorização dos pontos críticos de controlo identificados deverão 
ser clarificadas/redefinidas, uma vez que o controlo deste é realizado por entidades 
subcontratadas. 

2.1.3.9 

11 NC 
MA 

Os produtos e serviços comprados devem ser verificados de acordo com as 
especificações existentes. A recepção de embalagens, quebra de garrafas no 
armazenamento deve estar incluída nas especificações a definir entre ambas as 
partes. 

4.4.6 

12 OBS Criar uma ficha de cliente para os clientes directos (Lidl, Intermaché, Dia Mini-preço), 
para colocar no respectivo dossier do cliente. -- 

13 OBS Verificar comprovativo de envio das cartas de início da avaliação dos 
fornecedores/subcontratados. -- 

14 OBS Criar uma evidência clara de como se validou o fluxograma no local. Após nova 
versão do fluxograma, deve imprimir-se um fluxograma para rubricar no local. 

-- 

LEGENDA NC – Não-conformidade  FU - Fundamentais CR - Críticas MA - Maiores ME - Menores OBS – Observações 
Requisito NP EN ISO 9001:2008  Requisito NP EN ISO 22000:2005  Requisito Referencial IFS 

 

Para cada uma das não-conformidades detectadas foram abertos registos de melhoria para o 

tratamento adequado das mesmas. 

No final do relatório foram ainda apresentados dois gráficos, relativamente à avaliação final aos pré-

requisitos, gráfico representado na figura 17, e relativamente à auditoria final ao SIGQSA, 

representado na figura 18. Cada gráfico inclui a pontuação obtida em cada um dos capítulos 

avaliados, bem com a pontuação final que a organização obteve. 
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Figura 17 –

Pela análise do gráfico relativo à avaliação final aos pré

melhoria significativa nos pré-

cumprindo-se assim com a generalidade

 

 

 

 

 

 

Figura 18

Relativamente à auditoria final ao SIGQSA a organização obteve uma pontuação de 84,65 % e após 

a análise do relatório emitido, foi possível

de gestão da qualidade e segurança alimentar implementado. 

requisitos estão implementados, embora careçam de resolução das 
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– Resultado da auditoria final aos pré-requisitos 

Pela análise do gráfico relativo à avaliação final aos pré-requisitos é possível concluir que houve uma 

-requisitos da organização. A pontuação obtida foi de 8

generalidade de todos os pré-requisitos.  

18 – Resultado da auditoria final ao SIGQSA 

Relativamente à auditoria final ao SIGQSA a organização obteve uma pontuação de 84,65 % e após 

foi possível verificar o cumprimento dos requisitos do sistema integrado 

de gestão da qualidade e segurança alimentar implementado. Considerou-se que

requisitos estão implementados, embora careçam de resolução das não-conformidade
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possível concluir que houve uma 

requisitos da organização. A pontuação obtida foi de 87,8 %, 

Relativamente à auditoria final ao SIGQSA a organização obteve uma pontuação de 84,65 % e após 

cumprimento dos requisitos do sistema integrado 

se que, genericamente, os 

conformidades levantadas.  
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No decorrer da auditoria foram ainda verificadas algumas oportunidades de melhoria, que se 

encontram descriminadas no quadro 24, com o intuito de optimizar a eficácia e eficiência do SIGQSA. 

Aconselhou-se à organização a análise cuidada das oportunidades de melhoria apresentadas. 

Quadro 24 – Oportunidades de melhoria detectadas na auditoria final ao SIGQSA 

N.º Descrição 

1 Usar o impresso controlo à recepção para os produtos enológicos, que deve conter um campo para registar 
o lote e a data de validade. 

2 Verificar a presença de toda a legislação aplicável. Não existe registo da verificação da legislação no Diário 
da República Electrónico nem no Instituto Português da Qualidade. 

3 Deverá ser realizada a verificação após a manutenção demonstrando que a zona ficou devidamente limpa 
e arrumada. Deve anotar essa verificação no próprio registo de manutenção e rubricar. 

4 Incluir no plano de formação o curso de aplicador de produtos fitofarmacêuticos para o gestor da segurança 
alimentar. 

5 Rever o plano de análises, pois as análises ao solo deixaram de ser anuais e passaram a ser obrigatórias 
de 2 em 2 anos. 

6 Verificar se todos os contactos do impresso lista de contactos de emergência estão actualizados, e 
adicionar um n.º de telefone de apoio jurídico e da entidade certificadora. 

7 Alterar no impresso enchimento o campo de quebras para quebras de garrafas. 

8 Fazer uma lista de verificação (check-list) do enchimento para ser realizada periodicamente, de forma a 
verificar se as garrafas estão a sair de acordo com a amostra padrão, e que os colaboradores estão a 
respeitar as normas de higiene e registam as quebras de garrafas, caso existam. 

9 No Programa de pré-requisitos operacionais deve ser incluído uma coluna para referenciar a fase do perigo 
em questão, ou, alterar a coluna de perigo para fase/perigo. 

 

Analisando todo o percurso da organização na implementação do sistema integrado de gestão da 

qualidade e segurança alimentar, os pontos positivos a realçar no final desta são: 

• Apreensão clara da satisfação do clientes, que anteriormente não existia, permitindo desta forma 

encetar acções de melhoria no sentido da satisfação dos mesmos; 

• Percepção positiva dos clientes para a crescente melhoria organizacional da organização; 

• Optimização do tratamento das reclamações e notórias melhorias dos processos internos, 

nomeadamente: na evidência de registos de não-conformidades detectadas, análise e acções 

tomadas e avaliação da sua eficácia; 

• Melhoria significativa dos pré-requisitos (de 70,5 % para 87,8 %) ao longo da implementação do 

SIGQSA; 

• Optimização das definições de funções de todos os colaboradores da organização, incluindo as 

responsabilidades e autoridades operativas ou de realização do produto e outras relevantes para o 

SIGQSA (como por exemplo, revisão pela gestão, participação em acções correctivas e 

preventivas, controlo documental, entre outras), que anteriormente não estavam formalmente 

atribuídas, definidas e comunicadas; 

• Correcta avaliação dos fornecedores e serviços subcontratados, permitindo desta forma os 

categorizar os diferentes fornecedores de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos; 

• A organização tornou-se mais ciente e com procedimentos que asseguram a correcta actuação 

em caso de enfrentar um incidente ou crise alimentar; 
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• A tomada de consciência dos requisitos estatutários e/ou regulamentares aplicáveis aos produtos 

produzidos e/ou comercializados pela organização; 

• Realização de testes anuais de rastreabilidade e bloqueio/recolha de produto de modo a testar o 

seu comportamento e tempo de resposta em situações de crise. O primeiro teste realizado teve 

resultados muito satisfatórios; 

• A actividade comercial da organização começou a ter maior representatividade no mercado interno 

com os referenciais implementados; 

• A perspectiva da organização relativamente à implementação do SIGQSA é positiva face à 

crescente crise no sector alimentar, o que torna este tipo de empresas mais competitivas em 

relação às empresas que não evoluem no sentido de implementar este tipo de referenciais. 

A implementação deste sistema integrado de gestão da qualidade e segurança alimentar traz uma 

nítida vantagem competitiva à organização, relativamente aos seus principais concorrentes que 

actualmente continuam a realizar as suas transacções comerciais sem ter implementado este tipo de 

sistemas. 

Como pontos menos positivos a realçar no final da implementação do sistema integrado de gestão da 

qualidade e segurança alimentar, temos: 

• Aumento da burocratização dos processos internos; 

• Manutenção do SIGQSA, que implica uma considerável disponibilidade e envolvimento da 

gestão de topo e de “pessoal chave”; 

• Ao nível concorrencial, ter sido quase que pioneira na implementação deste tipo de sistema 

integrado de gestão. A certificação deste sistema integrado de gestão é ainda para muitos 

clientes um factor preferencial mas não de exclusividade, criando desequilíbrios concorrenciais 

no sector. 

Apesar de a nota obtida na auditoria final ao SIGQSA ter sido de 84,65 %, e por isso inferior ao 

objectivo mínimo traçado pela gestão de topo (85 %), uma vez corrigidas as não-conformidades 

apontadas e introdução das oportunidades de melhoria detectadas sugere-se que a organização 

avance para a certificação, ou seja, para o reconhecimento por uma entidade certificadora, de que o 

sistema integrado de gestão cumpre os requisitos dos referenciais integrados. No entanto, é 

necessário realçar que a organização não pode encarar a certificação como um fim, mas sim como 

um caminho para a excelência organizacional, pelo que, não deve dar como definitivo o sistema 

certificado, mas pelo contrário, procurar sempre a melhoria contínua dos processos do sistema 

integrado de gestão da qualidade e segurança alimentar. 

Para finalizar, realço que toda a informação contida no presente trabalho salvaguarda a 

confidencialidade quer da organização alvo de estudo quer da informação técnica considerada 

propriedade intelectual da Consulai, empresa de consultoria agro-industrial que me autorizou a 

acompanhar todo o processo de implementação do SIGQSA de modo a realizar o presente trabalho. 
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Anexo I – Lista de verificação de avaliação dos pré-requisitos – Registos de constatações 

REF. 1. INSTALAÇÕES Conforme OBSERVAÇÕES 

1.1 IMPLANTAÇÃO 

1.1.1 Próxima de fonte de poluição? √ 

A implantação da adega é adequada e os circuitos 
exteriores permitem a movimentação de cargas e 
descargas e a adequada limpeza. 

1.1.2 As áreas externas encontram-se limpas? √ 

1.1.3 Os círculos exteriores permitem adequada limpeza e 
drenagem? √ 

1.1.4 Permite fácil movimentação de cargas e descargas' √ 

1.2 CONSTRUÇÃO E "LAY-OUT" 

1.2.1 O "lay-out" das instalações, garante a não contaminação dos 
produtos no seu processamento fabril? 

√ O lay-out das instalações permitem um adequado 
processamento. Deve estar devidamente documentado. 

1.2.2 As instalações têm espaço suficiente para permitir a 
execução higiénica de todas as operações? 

√ 
As instalações proporcionam as devidas condições para a 
execução higiénica das operações. 

1.2.3 Se necessário, as instalações proporcionam as condições 
adequadas de manuseamento a temperaturas controladas? √ 

1.2.4 
Os revestimentos (pavimentos/paredes/tectos) permitem 
uma higienização eficiente e minimizam a condensação e 
formação de bolores indesejáveis na superfície? 

√ As paredes e chão estão revestidos a epoxi aquoso, 
permitindo a eficiente higienização 

1.2.5 O declive dos pavimentos permite uma drenagem eficiente? √ Nada a assinalar 

1.2.6 Se necessário, as janelas que abrem para o exterior estão 
providas de redes mosquiteiras? √ 

Todas as janelas com abertura para o exterior estão 
providas de rede mosquiteira 

1.2.7 As portas têm uma superfície lisa, não absorvente, de fácil 
higienização e um fecho eficaz? √ 

As portas são de fácil lavagem. A porta do piso superior não 
tem fecho muito eficaz, devendo ser melhorado. 

1.2.8 
Os tectos são construídos em materiais que minimizam a 
acumulação de poeiras, a condensação e a libertação de 
partículas? 

√ 
Os tectos estão em boas condições e são de fácil 
conservação 

1.2.9 A iluminação é adequada? √ A iluminação pareceu a adequada e está toda devidamente 
protegida. 1.2.10 As lâmpadas estão devidamente protegidas? √ 

1.2.11 A ventilação/exaustão é adequada? √ Nada a assinalar 

1.2.12 A água utilizada é potável? √ 
A água utilizada pertence à rede municipal de 
abastecimento 

1.2.13 Rede de água não potável (caso exista) devidamente 
identificada e isolada da rede potável? NA   

1.2.14 É cumprido a legislação vigente no que diz respeito às 
análises à água? 

√ Não está estabelecido um programa de controlo da água 

1.2.15 O gelo/vapor que entra em contacto com os produtos 
alimentares é fabricado com água potável? 

NA   

1.2.16 
Os lavatórios das zonas de laboração são em número 
suficiente, estão estrategicamente localizados e estão 
devidamente equipados? 

√ 
Aconselha-se a colocação de um lavatório no piso superior 
para uso exclusivo de lavagem de mãos 

1.2.17 As instalações de lavagem dos alimentos são separadas das 
que se destinam à lavagem de mãos? √ 

1.3 SANITÁRIOS E VESTUÁRIOS 

1.3.1 As instalações sanitárias são em número suficiente? √ 
As instalações estão devidamente equipadas, são em 
número suficiente e estão individualizadas da zona de 
produção 

1.3.2 As instalações sanitárias encontram-se devidamente 
equipadas? √ 

1.3.3 As instalações sanitárias estão devidamente isoladas das 
zonas de laboração? √ 

1.3.4 As instalações sanitárias estão correctamente ventiladas? √ Os sanitários estão correctamente ventilados 

1.3.5 Os lavatórios são de accionamento não manual? √ As torneiras são de mola 

1.3.6 Os lavatórios estão devidamente equipados com 
doseadores de sabão e de toalhetes de papel? x 

Falta equipar o lavatório com doseador de sabão 
(Bactericida e deve ser solicitada a ficha técnica do mesmo) 
e recipiente para os papéis que deve ser accionado por 
pedal 

1.3.7 As instalações sanitárias possuem água quente e fria? √ 
As instalações possuem água quente e fria, o lavatório 
possui somente água fria. 

1.3.8 Existem vestiários adequados? x Deverão ser adquiridos cacifos adequados para o número 
de funcionários. 

REF. 2. CONTROLO DE OPERAÇÕES Conforme OBSERVAÇÕES 

2.1 Recepção de matérias-primas, ingredientes e materia is de embalagem 

2.1.1 

Na recepção é analisada e registada a conformidade das 
matérias-primas, dos ingredientes e do material de 
embalagem e com base nesta análise é efectuada uma 
selecção de fornecedores? 

√ 
O controlo da uva é efectuado na vinha. Todos os materiais 
de embalagem e matérias-primas deverão ter controlo à 
recepção. 

2.1.2 Existem fichas técnicas de todas as matérias-primas, 
ingredientes e materiais de embalagem utilizados? 

√ 
Solicitar fichas técnicas de todos os materiais de 
embalagem utilizados. 

2.1.3 Os materiais de embalagem não constituem uma fonte de 
contaminação? √ 
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Anexo I – Lista de verificação de avaliação dos pré-requisitos – Registo de constatações (Continuação) 

REF. 2. CONTROLO DE OPERAÇÕES Conforme OBSERVAÇÕES 

2.2 Produção e Manuseamento dos géneros alimentícios 

2.2.1 
Em todas as fases de produção, os produtos são protegidos 
de qualquer contaminação que os possa tornar impróprios 
para o consumo humano? 

√ 
Os produtos são manipulados de modo a prevenir 
contaminações  

2.2.2 
As matérias-primas, ingredientes e material de embalagem 
são manipulados de modo a prevenir danos e 
contaminações? 

√ 

2.2.3 O tratamento térmico atinge uma determinada temperatura 
durante um determinado período de tempo? 

NA   

2.2.4 O produto não é contaminado após o tratamento térmico? NA   

2.3 Armazenagem     

2.3.1 

A armazenagem do produto é efectuada em condições 
ideais que evitam a sua deterioração e os protegem de 
qualquer contaminação, com (quando necessário) controlo 
de temperatura e humidade? 

√ 
Todos os materiais de embalagem são guardados no 
interior, evitando a exposição às condições meteorológicas.  

2.3.2 Os materiais de embalagem são devidamente 
acondicionados? √ 

2.3.3 Os produtos não conformes estão devidamente identificados 
e armazenados em local apropriado? x 

Deverá estar salvaguardado a separação e identificação de 
todos os produtos não-conformes (incluindo matérias-
primas e materiais de embalagem) 

2.3.4 A empresa segue uma correcta prática de rotação de 
stocks? 

√ Nada a assinalar 

2.4 Transporte     

2.4.1 

O transporte do produto final é efectuado em condições de 
higiene e segurança de modo a garantir a qualidade e 
segurança do produto e quando necessário são feitos 
controlos com registo ao meio de transporte utilizado? 

√ 

Até ao momento o produto final é engarrafado fora das 
instalações e o transporte é subcontratado. O restante 
produto é expedido em transporte contratado e do cliente. 

2.4.2 
As caixas de carga dos veículos e/ou os contentores 
transportam apenas géneros alimentícios, se desse 
transporte puder resultar a contaminação do produto? 

√ 

2.4.3 
Se existir transporte simultâneo de outros produtos que não 
géneros alimentícios, existe uma efectiva separação dos 
produtos, sempre que necessário? 

√ 

2.4.4 
Os géneros alimentícios a granel são transportados em 
contentores ou cisternas utilizados apenas para o transporte 
de géneros alimentícios? 

√ 

2.4.5 Se necessário, os transportes utilizados têm capacidade 
para manter as temperaturas necessárias? 

NA   

REF. 3. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS Conforme OBSERVAÇÕES 

3.1 Os equipamentos encontram-se em boas condições? √ 

Todos os equipamentos são em materiais aptos para o 
contacto com géneros alimentícios e permitem fácil 
higienização e manutenção 

3.2 Os Equipamentos estão localizados de modo a permitir uma 
adequada manutenção e higienização? 

√ 

3.3 O equipamento e utensílios foram concebidos e mantidos de 
modo a prevenir a contaminação dos alimentos? 

√ 

3.4 São construídos de material resistente à corrosão? √ 

3.5 
As superfícies em contacto com os alimentos são não 
absorventes, não tóxicas, lisas, e resistentes à lavagem e 
desinfecção? 

√ 

3.6 O equipamento é de fácil limpeza, desinfecção, manutenção 
e inspecção? √ 

REF. 4. FORMAÇÃO Conforme OBSERVAÇÕES 

4.1 Foi delineado um pacote de formação de iniciação ao 
trabalho para novos funcionários incluído para temporários? √ Não existe um programa de formação delineado para os 

funcionários. Não está previsto aumentar o número de 
funcionários 4.2 Existe na empresa um programa adequado de formação dos 

funcionários? 
x 

4.3 O pessoal está devidamente treinado para o exercício das 
suas funções? 

√ 
Todos os intervenientes possuem experiência e formação 
académica para o correcto exercício das suas funções. De 
qualquer modo deverá ser ministrada e registada a 
formação em Higiene e Segurança Alimentar e em HACCP 

4.4 O pessoal que labora os produtos tem formação na área de 
higiene e segurança alimentar? √ 

4.5 Os responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do 
processo têm formação no sistema HACCP? √ 
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Anexo I – Lista de verificação de avaliação dos pré-requisitos – Registo de constatações (Conclusão) 

REF. 5. HIGIENE E SAÚDE PESSOAL Conforme OBSERVAÇÕES 

5.1 Existem normas de higiene para funcionários e estes têm 
conhecimento e cumprem as mesmas? x Não existem Normas para funcionários descritas. As 

normas devem incluir a lavagem de mãos, a descrição do 
vestuário de protecção e o controlo do uso de adornos e 
objectos pessoais. Apesar de não existirem normas 
documentadas, os funcionários não usam adornos e têm 
consciência da importância de lavagem de mãos. O 
vestuário utilizado é constituído por bata. 

5.2 Existe uma prática de lavagem correcta das mãos? √ 

5.3 O vestuário de protecção utilizado é adequado às funções? √ 

5.4 Os objectos pessoais susceptíveis de contaminação dos 
alimentos são retirados antes da laboração? 

√ 

5.5 
Existe um controlo de acesso de visitas de modo a prevenir 
contaminações e estas têm conhecimento das normas de 
higiene antes de aceder ao interior das instalações? 

√ 
Não existe ainda um controlo de visitas, no entanto as 
visitas são sempre acompanhadas 

5.6 
São efectuados exames médicos periódicos aos funcionários 
e estes quando necessários comunicam o seu estado de 
saúde à empresa? 

√ Estão presentes os exames médicos dos funcionários. 
Verificar a existência de todas as fichas de aptidão. 

REF. 6. MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO Conforme OBSERVAÇÕES 

6.1 Higienização dos equipamentos e das instalações     

6.1.1 As instalações encontram-se limpas? √ 
As instalações encontram-se em bom estado de 
higienização 

6.1.2 

Existe um programa de limpeza e desinfecção do 
estabelecimento que contempla os químicos usados, os 
procedimentos, a frequência e o responsável e são 
efectuados registos? 

x Não existem planos de higienização documentados 

6.1.3 São efectuados testes que comprovem a sua eficácia? √ A avaliação da higienização é efectuada visualmente 

6.1.4 O plano de higienização é adequado e os equipamentos e 
instalações encontra-se convenientemente higienizado? √ 

Não existe um plano de higienização documentado, no 
entanto e dado que as instalações estão correctamente 
limpas, parece ser adequado 

6.1.5 
O equipamento e material para limpeza e desinfecção são 
adequados e existem as fichas técnicas de todos os produtos 
utilizados? 

√ 
Estão presentes as fichas técnicas e de segurança dos 
materiais de higienização. As fichas de segurança devem 
sempre ser guardadas também junto aos produtos. 

6.1.6 

Os produtos químicos não alimentares (detergentes, 
desinfectantes, etc…), estão devidamente rotulados e 
armazenados de modo a prevenir a contaminação dos 
alimentos e materiais de embalagem que contactem 
directamente com estes? 

√ Os materiais de limpeza estão correctamente rotulados, 
mas devem estar em local individualizado e identificado. 
Os produtos líquidos devem, preferencialmente, ser 
colocados em bacias de retenção. 

6.1.7 
Os produtos químicos não alimentares (detergentes, 
desinfectantes, etc…), encontram-se armazenados numa 
área onde não são manuseados géneros alimentícios? 

√ 

6.1.8 Se necessário, existem instalações adequadas para a limpeza 
e armazenagem dos utensílios e equipamentos de trabalho? 

NA   

6.1.9 Estas instalações são de fácil limpeza e dispõem de um 
abastecimento adequado de água quente e fria? 

NA   

6.2 Manutenção das instalações e equipamentos     

6.2.1 As instalações encontram-se em bom estado? √ As instalações encontram-se em óptimo estado de 
conservação 

6.2.2 
Existe um programa de manutenção/calibração preventiva 
dos equipamentos que inclui a periodicidade, a acção e o 
responsável por essa mesma acção? 

x Não existe um plano de manutenção documentado 

6.2.3 Existem registos das manutenções preventivas? √ 
São efectuadas manutenções preventivas por entidades 
externas. 

6.2.4 

Todos os químicos, lubrificantes e revestimentos usados no 
equipamento e utensílios em contactos com os alimentos, são 
adequados à indústria alimentar e existe as fichas 
técnicas/fichas de segurança dos produtos utilizados? 

x 

Apesar de grande maioria das lubrificações serem 
efectuadas por entidades externas, a empresa possui 
massa alimentar para operações esporádicas e por isso, 
deve solicitar a Ficha técnica e de segurança da mesma. 

6.3 Resíduos     

6.3.1 Existem sistemas eficientes de remoção de todos os 
resíduos? 

√ O Bagaço e engaço são entregues e existem registos da 
entrega 

6.3.2 
Os contentores de desperdícios são adequados, 
salvaguardam a higiene e a segurança dos alimentos e estão 
devidamente identificados? 

√ Todos os contentores devem ser accionados por meio de 
pedal 

6.3.3 Os locais de recolha dos resíduos são concebidos e utilizados 
de forma a se manterem limpos? √ 

Posteriormente irão ter mais resíduos (quando o 
enchimento for realizado na adega) e este ponto deverá 
ser salvaguardado. 

6.3.4 As águas residuais são eliminadas adequadamente? √ A adega possui uma estação anaeróbia 

6.4 Controlo de Pragas     

6.4.1 

As instalações são mantidas em boas condições, no sentido 
de evitar o acesso de pragas. Buracos e zonas de drenagem 
são mantidos selados e as potenciais fontes de alimento são 
armazenados em contentores próprios? 

√ 
As instalações encontram-se em óptimo estado. De 
salientar a má vedação do portão do piso superior que 
pode facilitar a entrada de pragas 

6.4.2 Existe um programa de controlo de pragas por uma empresa 
externa especializada e certificada? x 

Não existe um programa de controlo de pragas 
6.4.3 

Existe um mapa de localização dos iscos, os iscos estão 
correctamente identificados, existem as fichas técnicas dos 
produtos utilizados; existe o currículo do técnico que presta o 
apoio e existem registos dos resultados? 

x 

6.4.4 Existem insecto-caçadores? √ Verificar a necessidade 

  Não-conformidades Totais  9 
 

  Observações  17 
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Anexo II – Plano da qualidade 

 

Acção Periodicidade/  
Data Documento de Refª. Envolvidos 

Assegurar a definição da 
Estratégia. 

Anualmente, de 
preferência em Janeiro 

----- Gerência 

Assegurar a revisão do SGQ. Anualmente 
PDxxx – Planeamento e Revisão 

do Sistema da Qualidade e 
Segurança Alimentar 

Gerência 
Gestores de 

Processo 
Gestor da 
Qualidade 

Assegurar as competências 
dos Colaboradores. Anualmente 

Planeamento Formação 
PDxxx – Recrutamento, 

Acolhimento e Melhoria de 
Competências 

Gerência 

Assegurar a eficácia do 
sistema. Anualmente 

Programação das Auditorias 
PDxxx – Auditorias 

Gestor da 
Qualidade 

Garantir a monitorização dos 
objectivos e indicadores; 

Garantir a monitorização de 
Não-conformidades, Acções 

Correctivas/ Acções 
Preventivas, avaliação da 

eficácia e respectivos prazos. 

Semestralmente 
Reuniões da Qualidade 

PDxxx – Tratamento de NC, AC e 
AP 

Gestor da 
Qualidade 

Gestores de 
Processos 

Assegurar o Planeamento de 
uma nova actividade/ 

processo/ outros, com impacto 
no SGQ. 

Sempre que necessário 
PDxxx – Planeamento e Revisão 

do Sistema da Qualidade e 
Segurança Alimentar 

Gerência 
Gestores de 

Processo 
Gestor da 
Qualidade 

Assegurar o cumprimento dos 
PPRs a nível das infra-

estruturas, da eficácia dos 
planos de higienização e do 

controlo de pragas. 

Mensalmente Verificação interna – Ixxx 
Gestor da 
Segurança 
Alimentar 

Assegurar o cumprimento dos 
planos de higienização e 

manutenção. 
Anualmente 

Plano de Higienização – Ixxx 
Registo de Higienização – Ixxx 

Plano de Manutenção – Ixxx 
Registo de Manutenção – Ixxx 

Gestor da 
Segurança 
Alimentar 

Actualizar as informações 
utilizadas para efectuar a 

análise de perigos. 
Mensalmente Controlo da legislação Gestor da 

Qualidade 

Assegurar que os PCs estão 
dentro dos níveis de aceitação 

determinados. 
Anualmente 

Registo de Melhoria – Ixxx 
Análises físico-químicas e 
sensoriais ao produto final, Plano 
de Análises – Ixxx  
Verificação da ITxxx – Enchimento 
e Ixxx – Enchimento 

Gestor da 
Qualidade 
Gestor da 
Segurança 
Alimentar 

 

Assegurar o cumprimento das 
normas de higiene e saúde 
por parte dos funcionários. 

Mensalmente Verificação interna – Ixxx 
Gestor da 
Segurança 
Alimentar 

 

Organização PLANO DA QUALIDADE 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 
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Anexo III – Documentação associada aos requisitos dos referenciais a implementar 

ISO 9001:2008 ISO 22000:2005 
4. SGQ 4. SGSA 

4.1 Requisitos gerais  4.1 Requisitos gerais  

4.2 Requisitos da documentação  4.2 Requisitos da documentação  

Mxxx – Manual da empresa; PDxxx – Gestão documental PDxxx – Gestão documental 
5. Responsabilidade da gestão  5. Responsabilidade da gestão  

5.1 Comprometimento da gestão  5.1 Comprometimento da gestão  
Mxxx – Manual da empresa Mxxx – Manual da empresa 

5.2 Focalização no cliente  5.2 Política da SA  

 
Ixxx – política da qualidade 
Ixxx – Política vs objectivos/indicadores 
Mxxx – Manual da empresa 

5.3 Política da qualidade  5.3 Planeamento do SGSA  
Ixxx – política da qualidade 
Mxxx – Manual da empresa 

Ixxx – Política vs 
objectivos/indicadores PDxxx - Planeamento e revisão do sistema 

5.4 Planeamento  5.4 Responsabilidade e autoridade  

Ixxx – Política vs 
objectivos/indicadores 
Mxxx – Manual da empresa 
PDxxx - Planeamento e 
revisão do sistema 

MPxxx – Mapa processo 
gestão global 
MPxxx – Mapa processo 
gestão recursos 
MPxxx – Mapa processo 
produção 
MPxxx – Mapa processo 
comercialização 

Ixxx – Definição funções 

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação  5.5 Responsável da equipa da S A 
Ixxx – Definição de Funções 
Mxxx – Manual da empresa 

Ixxx – Plano de 
comunicação Ixxx – Definição funções 

5.6 Revisão pela gestão  5.6 Comunicação  

PDxxx - Planeamento e revisão do sistema 

Mxxx – Manual da empresa 
Ixxx – Plano de comunicação Ixxx – Etapas preliminares 

5.7 Preparação e resposta à emergência  

Ixxx – Plano de resposta à 
emergência 
Ixxx – Lista contactos emergência 
ITxxx – Gestão de incidentes e 
crises Alimentares 

Ixxx – Tratamento 
incidentes 
Ixxx – Aviso bloqueio-
recolha 
Ixxx – Aviso recolha-
consumidor final 
Ixxx – Press release 

5.8 Revisão pela gestão  

PDxxx - Planeamento e revisão do sistema 

6. Gestão de recursos  6. Gestão de recursos  
6.1 Provisão de Recursos  6.1 Provisão de recursos  

Mxxx – Manual da empresa Mxxx – Manual da empresa 
6.2 Recursos humanos  6.2 Recursos humanos  

PDxxx – Recrutamento, acolhimento e melhoria de 
competências 
Ixxx – Ficha do colaborador 
Ixxx – Plano Formação 
Ixxx – Registo Formação 

Ixxx – Definição funções 
Ixxx – Ficha de colaborador 
PDxxx – Recrutamento, 
acolhimento e melhoria de 
competências 

Ixxx – Registo formação 
Ixxx – Plano de formação 

6.3 Infra -estruturas  6.3 Infra -estrutura  
Mxxx – Manual da empresa Mxxx – Pré-requisitos 

6.4 Ambiente de trabalho  6.4 Ambiente de trabalho  
Mxxx – Manual da empresa Mxxx – Pré-requisitos 

7. Realização do produto  7. Planeamento e realização de produtos seguros  
7.1 Planeamento da realização do produto  7.1 Generalidades  

Ixxx – Caderno de campo 
Ixxx – Controlo à recepção 
Ixxx – Controlo maturações 
Ixxx – Instrução enchimento 
Ixxx – Produção 
Ixxx – Controlo Maturação 
Ixxx – Ficha fermentação 
Ixxx – Ficha de vinho 

Ixxx – Enchimento 
Ixxx – Transporte vinho 
Ixxx – Controlo Barricas 
Ixxx – Etapas preliminares 
Ixxx – Níveis aceitação 
Ixxx – Plano de análises 
Ixxx – Caderno de 
especificações 

Ixxx – Programa pré-requisitos operacional 
Ixxx – Níveis aceitação 
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Anexo III – Documentação associada aos requisitos dos referenciais a implementar (continuação) 

7.2 Processos relacionados com o cliente  7.2 PPR’s  

Ixxx – Ficha técnica – marca 
Ixxx – Technical specifications 
PDxxx- Comercialização 

Mxxx – Pré-requisitos 
PDxxx – Gestão resíduos 
Ixxx – Código boas práticas 
colheita 
Ixxx – Normas higiene e saúde 
colaboradores 
Ixxx – Normas higiene e saúde 
visitantes e prestadores serviço 

Ixxx – Participantes 
vindima 
ITxxx – Lavagem mãos 
Ixxx – Plano higienização 
Ixxx – Registos  
higienização 
Ixxx – Registo visitantes 
Ixxx – Registo prestadores 
serviço 

7.3 Concepção e desenvolvimento  7.3 Etapas preliminares à análise de perigos  

Exclusão  

Ixxx – Etapas preliminares 
Ixxx – Ficha técnica – marca 
Ixxx – Technical specifications 
Ixxx – Etapas preliminares 

Ixxx – Caderno 
especificações 
Ixxx – Níveis aceitação 
PDxxx – Produção 
Ixxx – Análise perigos 

7.4 Compras  7.4 Análise de perigos  

PDxxx – Compra 
ITxxx – Selecção e avaliação de 
fornecedores e subcontratados 
Ixxx – Check-list auditoria 
fornecedor 
Ixxx – Carta fornecedores início 
avaliação 

Ixxx – Carta fornecedores 
resultados avaliação 
Ixxx – Avaliação 
fornecedores e 
subcontratados 
Ixxx – Check-list auditoria 
fornecedor 
Ixxx – Carta fornecedores 
início avaliação 

Ixxx – Análise perigos 
Ixxx – Níveis aceitação 

7.5 Produção e fornecimento do serviço  7.5 Estabelecimento de PPR’s operacionais  
7.5.1 Controlo da produção e do fornecimento do ser viço  Ixxx – Programa pré-requisitos operacional 

PDxxx – Gestão Equipamentos; Ixxx – Plano Calibração 7.6 Estabelecimento do plano de HACCP  
7.5.2 Validação dos processos de produção e de 

fornecimento do serviço --- 

Exclusão 
7.7 Actualização da informação preliminar  e dos 

documentos que especificam os PPR’s e o plano HACCP  
7.5.3 Identificação e rastreabilidade  --- 

PDxxx – Rastreabilidade 7.8 Planeamento da verificação  
7.5.4 Propriedade do cliente  PDxxx – Planeamento e revisão do sistema 

Exclusão 7.9 Sistema de ra streabilidade  
7.5.5 Preservação do produto  PDxxx – Rastreabilidade 

Ixxx – Ficha de vinho 7.10 Tratamento da NC  
7.6 Controlo do equipamento de monitorização e de 

medição  
PDxxx – Tratamento de NC, AC e 
AP 
Ixxx – Registo de melhoria 
Ixxx – Árvore de decisão 
ITxxx – Gestão de incidentes e 
crises Alimentares 

Ixxx – Aviso bloqueio-
recolha 
Ixxx – Aviso recolha-
consumidor final 
Ixxx – Press release 

Ixxx – Registo de manutenção 
PDxxx – Gestão EMM 
Ixxx –Ficha de equipamento 

Ixxx – Plano de calibração 
Ixxx – Plano de 
manutenção 
Ixxx – Ficha de EMM 

8. Medição, análise e melhoria  8. Validação, verificação e melhoria do SGSA  
8.1 Generalidades  8.1 Generalidades  

 Ixxx – Verificação interna 
8.2 Monitorização e medição  8.2 Validação das combinações das medidas de co ntrolo  

ITxxx – Avaliação satisfação 
cliente 
Ixxx – Inquérito satisfação 
clientes 
Ixxx - Avaliação satisfação 
clientes 
PDxxx – Auditorias 
PDxxx – Tratamento de NC, AC 
e AP 
Ixxx – Programa de auditoria 

Ixxx – Plano da qualidade 
Ixxx – Programa de 
auditoria 
Ixxx – Acordo de 
fornecimento 
Ixxx – Existências 
Ixxx – Plano entregas 
cliente-fornecedor 

 

8.3 Controlo do produto NC  8.3 Controlo da monitorização e medição  
Ixxx – Entrega de palete não conforme 
PDxxx – Tratamento de NC, AC e AP 

Ixxx – Plano manutenção 
Ixxx – registo manutenção 

8.4 Análise de dados  8.4 Verificação do SGSA  
Ixxx – Monitorização dos objectivos 
Reuniões da qualidade 

PDxxx – Auditorias 
Ixxx – Programa de auditoria 

8.5 Melhoria  8.5 Melhoria  
PDxxx – Tratamento de NC, AC e AP 
Ixxx – Registo de melhoria 

PDxxx – Tratamento de NC, AC e AP 
Ixxx – Registo de melhoria 
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Anexo III – Documentação associada aos requisitos dos referenciais a implementar (conclusão) 

IFS – Versão 5  
1. Requisitos da Direcção  

1.1 Política corporativa/princípios corp orativos  
Ixxx – Política da empresa; Ixxx – Organograma 

1.2 Estrutura corporativa  
Ixxx – Organograma; Mxxx – Manual da empresa 
Ixxx – Descrições de funções; Ixxx – Ficha colaborador 

1.3 Foco no cliente  
ITxxx – Avaliação satisfação de clientes 
Ixxx – Inquérito satisfação de clientes 
Ixxx – Avaliação satisfação de clientes 

1.4 Revisão da gestão  
PDxxx – Planeamento e revisão do SGQ 

2. Sistema de Gestão da Qualidade  
2.1 HACCP 

2.1.1 Sistema HACCP  
Ixxx – Etapas preliminares; Mxxx – Pré-requisitos 

2.1.2 Composição equipa HACCP  
Ixxx – Etapas preliminares 

2.1.3 Análise do HACCP  
Ixxx – Ficha técnica – Marca; Ixxx – Etapas preliminares 
PDxxx – Produção; Ixxx – Análise de perigos 

2.2 Requisitos da documentação  
PDxxx – Gestão Documental 

2.3 Preservação de documentos  
PDxxx – Gestão Documental 

3. Gestão RH  
3.1 Gestão RH  

PDxxx – Recrutamento, acolhimento e melhoria de 
competências 

3.2 RH 
3.2.1 Higiene pessoal  

Mxxx – Pré-requisitos 
Ixxx – Normas de higiene e saúde para colaboradores 
Ixxx – Normas de higiene para visitantes e prestadores de 
serviço 

3.2.2 Roupa de protecção para pessoal, contratados e 
visitantes  

Mxxx – Pré-requisitos 
Ixxx – Normas de higiene e saúde para colaboradores 
Ixxx – Normas de higiene para visitantes e prestadores de 
serviço 

3.2.3 Procedimentos aplicáveis a doenças infecciosas  
Ixxx – Normas de higiene e saúde para colaboradores 
Ixxx – Normas de higiene para visitantes e prestadores de 
serviço 

3.3 Formação  
PDxxx – Recrutamento, acolhimento e melhoria de 
competências 
Ixxx – Plano formação; Ixxx – Registo de formação 
3.4 Instalações sanitárias, equipamentos higiene pe ssoal e 

instalações do pessoal  
Mxxx – Pré-requisitos 

4. Processo de produção  
4.1 Revisão do contrato  

Ixxx – Acordo Fornecimento; Ixxx – Plano entregas cliente-
fornecedor; Ixxx – Caderno de especificações 

4.2 Especificações do produto  
Ixxx – Ficha técnica – Marca; Ixxx – Caderno especificações 

4.3 Desenvolvimento do produto  
 

4.4 Compras  
PDxxx – Compra; ITxxx – Selecção e avaliação de fornecedores 
e subcontratados; Ixxx – Carta fornecedores início avaliação; 
Ixxx – Carta fornecedores resultados avaliação 
Ixxx – Avaliação de fornecedores e subcontratados 
Ixxx – Check-list auditorias fornecedor 

4.5 Embalagem do produto  
Ixxx – Caderno especificações 

4.6 Norma s ambientais da fábrica  
4.6.1 Escolha da localização  

Mxxx – Pré-requisitos 
4.6.2 Exteriores  

IFS – Versão 5  
Mxxx – Pré-requisitos 

4.6.3 Diagrama da fábrica e fluxos dos processos  
Ixxx – Fluxo de produto; Ixxx – Fluxo de pessoas 
Mxxx – Pré-requisitos 

4.6.4 Edifícios  e instalações  
Mxxx – Pré-requisitos 

4.7 Limpeza e higiene  
Ixxx – Planos de higienização zona vinificação, armazenagem e 
área social; Ixxx – Verificação interna; Mxxx – Pré-requisitos 

4.8 Resíduos/eliminação de resíduos  
Mxxx – Pré-requisitos 

4.9 Risc o de corpos estranhos, metal, pedaços de vidro e 
madeira  

Ixxx - Enchimento 
4.10 Controlo pragas  

Mxxx – Pré-requisitos 
4.11 Recepção de materiais e armazenamento  

Ixxx – Código de boas práticas de colheita; Ixxx – Controlo à 
recepção; Ixxx – Ficha técnica – Marca 

4.12 Transporte  
I096 – Transporte de vinho 

4.13 Manutenção e reparação  
Ixxx – Plano de manutenção; Ixxx – Registo de manutenção 
Ixxx – Ficha de equipamento 

4.14 Equipamentos  
PDxxx – Gestão de equipamentos; Ixxx – Lista equipamentos 

4.15 Validação do processo  
 

4.16 Rastreabilidade  
PDxxx - Rastreabilidade 

4.17 OGM 
Exclusão 

4.18 Alergéneos e condições específicas da produção  
Exclusão 

5. Avaliações, análises, melhorias  
5.1 Auditorias internas  

PDxxx – Auditorias; Ixxx – Programa de auditorias 
5.2 Inspecção no local de fabrico  

Ixxx – Verificação interna 
5.3 Controlo processos  

ITxxx – Controlo de maturações; Ixxx – Controlo de maturações 
Ixxx – Ficha de fermentação; Ixxx – Ficha de vinho 
5.4 Calibração e verificação de equipamentos de medição e 

monitorização  
Ixxx – Plano de calibração 

5.5 Verificação metrológica da quantidade  
Ixxx – Plano de calibração 

5.6 Análises ao produto  
Ixxx – Plano de análises 

5.7 Quarentena do produto e aprovação do produto  
 

5.8 Gestão de reclamações de clientes e comunicação às 
autoridades  

Ixxx – Registo de melhoria; PDxxx – Tratamento de NC, AC e 
AP; Ixxx – Press release 
5.9 Gestão de ocorrências, retiradas de produto, re vogação 

de produto  
ITxxx – Gestão de incidentes e crises alimentares 
Ixxx – Tratamento de crise alimentar 
Ixxx – Tratamento de incidentes 
Ixxx – Árvore de decisão de ocorrência 
Ixxx – Aviso bloqueio-recolha;Ixxx – Press release 
Ixxx – Aviso recolha-consumidor final 
Ixxx – Plano de Resposta a Emergências 
Ixxx – Plano de Comunicação 
5.10 Gestão de produtos que não preenchem as condiç ões 

requeridas (NC)  
PDxxx – Tratamento de NC, AC e AP; Ixxx – Registo melhoria 

5.11 AC 
PDxxx – Tratamento de NC, AC e AP; Ixxx – Registo melhoria 
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Anexo IV - Fluxo de produto e pessoas 
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Recepção e Desengace e Esmagamento 

Fermentação 

Armazenamento 

Estágio em Barrica (alguns vinhos) 

1 
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Colaboradores à entrada das instalações 
Colaboradores devidamente equipados 
Visitantes 
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Anexo V – Avaliação de fornecedores e subcontratados 

 

FORNECEDOR/  
SUBCONTRATADO:   ANO:  

                                

AVALIAÇÃO 

              

Critérios 
Pontos Negativos  

5 3 1 
  
  

   

  
    

  
 

  
  

  
  

 
   
                                

IQF Reclamações  

PontuaçãoFinal: #DIV/0! #DIV/0! 

Posição Critérios Ponderação IQF N.ºTotal  Fornecimentos Não Conformes (NC)  

      

#DIV/0!   

    
 

      
    

      
    

Pontos Deduzidos em cada Fornecimento 0 0 0 0 0 0 
                                

Fornecimentos Totais 

N.º Data N.º Data N.º Data 

    
   

    
   

       

                                

Para cada reclamação feita ao fornecedor são retirados 2 pontos ao valor final da classificação 

  
              

CLASSIFICAÇÃO   Data Reclamação 

 Não 
satisfatório menor ou igual a 24,99 

   
Satisfatório Entre 25 a 39,99 

   
Bom maior ou igual a 40 

   
  

    

Empresa AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES E SUBCONTRATADOS 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 
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Anexo VI – Etapas preliminares 

  

Descrição do Processo Produtivo 

O processo produtivo encontra-se descrito no PDxxx – Produção. 

 

Lista de Perigos a Serem Estudados 

Na análise de perigos efectuada foram estudados perigos: 

• Físicos 

• Químicos 

• Biológicos 

• Qualidade 

No Ixxx – Análise de Perigos, encontram-se os perigos descritos em mais pormenor. 

 

Características do Produto 

As características específicas do produto encontram-se descritas nas respectivas fichas técnicas (Ixxx – Ficha Técnica – 
Marca ). 

 

Abrangência do Plano HACCP 

O plano inicia-se com os controlos fitossanitários na vinha e termina na expedição e transporte do produto final. 

 

Utilização Prevista 

O vinho produzido destina-se à população em geral, à excepção de menores de 16 anos. O seu consumo deve ser evitado por 
grupos de risco, como por exemplo: grávidas, idosos e doentes.  

O vinho tinto produzido deve ser bebido com moderação, preferencialmente durante as refeições e deverá ser consumido entre 
16 a 18ºC. 

 

Equipa da Qualidade e Segurança Alimentar 

A Equipa de Qualidade e Segurança Alimentar é constituída por: 

• Membro da Gerência 

• Gestor da Qualidade 

• Gestor da Segurança Alimentar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organização ETAPAS PRELIMINARES 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 
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Anexo VII – Ficha técnica - Marca 

PRODUTO  

[FOTO PRODUTO] 

   

PRODUTOR   

   

VINHA   

   

CASTAS   

   

VINDIMA   

   

VINIFICAÇÃO   

   

ESTÁGIO   

   

ENGARRAFAMENTO   

   

ENOLOGIA   

   
PROVA 

ORGANOLÉPTICA 
  

   
SUGESTÕES 

GASTRONÓMICAS 
  

   
CONSELHOS DE 

ARMAZENAMENTO 
  

   

PARÂMETROS 

ANALÍTICOS 

    

 

 Álcool (%)   
 A. Total (g/l)   

 
Açúcares  Residuais 
(g/l) 

  

 pH   
 Lote   
    

   

CÓDIGO EAN   

Organização 

FICHA TÉCNICA 
Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

MARCA  
Página: 1 

Referência: Ixxx 
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Anexo VIII – Caderno de especificações 

 

Critérios para Aceitação de Produto 

 

 

Materiais Utilizados 

 

 

Características 

 

 

Características da Embalagem e Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE EMBALAGENS 
Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

TIPO DE PRODUTO 
Página: 1 

Referência: Ixxx 
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Anexo IX – Controlo de maturação 

 

Objectivo  

Garantir que o controlo de maturação das uvas é efectuado de acordo com as normas e requisitos 
internos da empresa. 

 

Âmbito 

Correcto controlo da maturação das uvas. 

 

Definições, Siglas e Abreviaturas 

--- 

 

Referências 

--- 

Alterações 

Versão  Data Alterações Responsável 

01 xx-xx-xxxx 1ª Versão Gestor de Segurança Alimentar 

 

Descrição 

Tarefa Responsável 

1 Calibrar o refractómetro com água destilada. Gestor de Produção 

2 
Percorrer a parcela com intervalos de 10 a 15 linhas retirando três bagos (um no 
terço médio, um no terço superior e outro no terço inferior do cacho).  
Nota:  Reservar 100 bagos para entregar no laboratório. 

Gestor de Produção 

3 
Esborrachar os bagos para o refractómetro e fazer a leitura. 
Fazer no mínimo entre 15 a 25 leituras, dependendo do tamanho da parcela.  
Nota : Limpar o refractómetro entre cada leitura. 

Gestor de Produção 

4 Registar  no quadro que se segue, as leituras efectuadas e a  média. Gestor de Produção 

5 
Aquando da recepção do Boletim de análise externo, preencher a restante 
informação no Ixxx – Controlo de Maturação , com menção ao número do 
boletim de análise. 

Gestor de Produção 

6 
A decisão da data de colheita depende de muitos factores. Esta decisão é tomada 
em função dos resultados das análises, do estado fitossanitário da uva e das 
condições atmosféricas expectáveis. 

Enólogo 
Gerente 

Gestor de produção 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organização INSTRUÇÃO - CONTROLO MATURAÇÃO 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: ITxxx 
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Anexo IX – Controlo de maturações (Conclusão) 

 

CASTA ADEGA DATA  ANO  
 

Leituras Refractómetros 
Álcool 

Provável 
Rubrica 

Boletim Nº 

Acidez Total Rubrica Álcool 
Provável (º) 

Temperatura 
(ºC) 

pH 

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Análise interna  Análise externa quando aplicável 

 

 

 

 

 

Organização CONTROLO MATURAÇÃO 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 
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Anexo X – Ficha de fermentação 

 
1. Análise ao mosto (desengace e esmagamento) 

Data Casta 
Depósito de 

Fermentação Destino 
Álcool 

Provável 
Temperatura 

(ºC) 
Acidez 

Provável pH Rubrica 

        
        
        
        
        

 

1.1 Produtos adicionados 

Tipo Quantidade Lote Depósito 

    
    
    
    
    

 
2. Análises da fermentação 

2.1 Análises Diárias 

Data Depósito Densidade 
Temperatura 

(ºC) 

Produtos Adicionados 
Rubrica 

Tipo Quantidade Lote 

        
        
        
        
        

 

2.2 Análises semanais 

Nº Boletim 
(Análise Externa) 

Produtos Adicionados 

Tipo Quantidade Lote Depósito 
     

    
    

     
    
    

     
    
    

 

 

Organização 

FICHA DE FERMENTAÇÃO 
Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

N.º  Ano  Página: 1 

    Referência: Ixxx 
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Anexo XI – Ficha de vinho 

1. Armazenamento  

Nº Ficha de Fermentação  
        

Castas   
        

Depósitos Iniciais de Armazenamento  
        

Nº Boletim 
Produtos Adicionados  

Operações Rubrica 
Tipo Quantidade Lote Depósitos Destino 

 
      
      

 
      
      

 
      
      

 

Estágio em Barricas  

SIM  NÃO  

Barricas Nºs 
 

Rubrica  

 

2. Tratamentos finais 

Nº Ficha de Fermentação  
        

Castas   
        

Depósitos Iniciais de Armazenamento  
        

Nº Boletim 
Produtos Ad icionados  

Operações Rubrica 
Tipo Quantidade Lote Depósitos Destino 

 
      
      

 
      
      

 
      
      

 

Data enchimento  

 

 

 

 

 

Organização FICHA DE VINHO 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 
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Anexo XII – Controlo de barricas 

 

ANO: 
 

LOCAL: 
 

 
BARRICAS 

OPERAÇÕES 

Código Operação Data Código Operação Data Código Operação Data 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
ADIÇÃO DE PASTILHAS DE SULFUROSO 

Data Barrica  Quantidade  Lote  Data Barrica  Quantidade  Lote  

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 

Código das operações: 

E – Enchimento da barrica 

A – Atesto da barrica (indicar se foi realizado tratamento) 

V – Vazamento da barrica (indicar o depósito para onde foi o vinho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização CONTROLO DE BARRICAS 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 
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Anexo XIII – Caderno de encargos 

 
Objectivo  

Garantir a rastreabilidade e qualidade do produto contratado, cumprindo as boas práticas de higiene e fabrico 
descritas neste caderno de encargos. 

Serviço Subcontratado  

ESPUMANTE E FORNECEDOR DE VINHO 

A empresa subcontratada compromete-se a cumprir a legislação aplicável ao sector, bem como os pontos 
descritos de seguida. 

Características do produto 

O vinho a adquirir deverá cumprir com as especificações acordadas entre a empresa subcontratada e a 
organização. A empresa subcontratada deverá ter o sistema de rastreabilidade implementado de forma a cobrir 
todas as fases do processo produtivo incluindo matérias subsidiárias e produtos enológicos. 

Recepção de subsidiárias 

A empresa subcontratada é responsável por efectuar a recepção dos materiais subsidiários, previamente 
encomendados pela organização. Durante esta operação deve ser efectuado o registo no Controlo à Recepção, 
onde são avaliados os seguintes parâmetros: 

• Integridade dos materiais subsidiários; 
• Integridades da embalagem secundária; 
• O cumprimento da nota de encomenda. O responsável administrativo da organização envia previamente 

a guia de remessa para que a empresa subcontratada tenha conhecimento da encomenda efectuada; 
• O cumprimento dos cadernos de especificações. 

O Controlo à Recepção deve ser enviado para a organização após cada recepção.  

Armazenamento de subsidiárias 

Todos os materiais de embalagem devem estar devidamente acondicionados de modo a não permitir a 
contaminação por corpos estranhos, salvaguardando que as paletes/caixas após abertas são devidamente 
protegidas com plástico ou divisórias e garantindo que os materiais estão expostos o menor tempo possível. 

Enchimento 

O enchimento será efectuado de acordo com a nota de encomenda e/ou especificações do cliente. Para garantir 
que água utilizada no enxaguamento das garrafas é própria para consumo humano, de acordo com o Decreto-
Lei nº 306 de 2007, a empresa subcontratada deverá enviar o plano de análises, bem como os respectivos 
boletins de análises efectuadas à água. 

 

 

Organização CADERNO DE ENCARGOS 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 
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Anexo XIII – Caderno de encargos (conclusão) 

 

Durante as operações de enchimento a empresa subcontratada compromete-se a fazer cumprir a instrução de 
enchimento e a proceder às operações de limpeza necessárias entre enchimentos e após mudanças de vinho. 
Todos os produtos utilizados nas operações de limpeza têm de ser aplicáveis para uso na indústria alimentar. 

O registo do enchimento deve ser enviado para a organização após cada enchimento. 

Expedição e transporte 

ESPUMANTE E FORNECEDOR DE VINHO 

De modo a minimizar potenciais problemas durante o transporte e assegurar que no acto de expedição do 
produto este se encontra conforme, a empresa subcontratada deverá avaliar os seguintes parâmetros durante 
esta fase: 

� Inspeccionar as condições de higiene no interior dos veículos; 
� Inspeccionar todas as paletes cuidadosamente para assegurar que o produto está em condições de ser 

transportado; 
� Verificar o cumprimento da nota de encomenda. 
 

Esta verificação deve ser registada no Registo de Expedição. O Registo de Expedição deve ser enviado para a 
organização sempre que estiver terminado ou sempre que ocorrer alguma anomalia. 

NOTA: Os registos enunciados neste documento ou em documentos anexos poderão ser substituídos por 
documentos internos da empresa subcontratada, desde que previamente acordado com a organização. 

ENCHIMENTO SUBCONTRATADO DE VINHO PRÓPRIO 

No transporte de vinho engarrafado, devem igualmente ser asseguradas as condições de higiene no interior dos 
veículos de transporte. 

Avaliação do serviço 

No início da prestação de serviço será enviada uma carta de início de avaliação de fornecedores, com os 
critérios a serem avaliados em cada prestação de serviço. No final do ano é enviada uma carta com a respectiva 
nota de avaliação do serviço subcontratado e com os critérios de avaliação para o ano seguinte.  

De modo a verificar por parte da organização os critérios estipulados neste caderno de encargos, podem ser 
efectuadas eventuais visitas às instalações do fornecedor. 

Contactos da organização 

Xxx 

Pela Gerência Fornecedor 
  

(assinatura e carimbo da pessoa responsável) 

Local, Dia de Mês de Ano 

 

 

Organização CADERNO DE ENCARGOS 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 2 

Referência: Ixxx 
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Anexo XIV – Enchimento 

Objectivo  

Garantir que o enchimento é efectuado de acordo com as normas e requisitos internos da empresa; 

Evitar a contaminação do vinho por fragmentos de vidro aquando da quebra de uma garrafa na linha de 
enchimento. 

Âmbito 

Empresas subcontratadas para o enchimento. 

Definições, Siglas e Abreviaturas 

--- 

Referências 

--- 

Alterações 

Versão Data Alterações Responsável 

01 xx-xx-xxxx 1ª Versão Gestor de Segurança Alimentar 

 

Descrição 

O enchimento é subcontratado a uma empresa externa cujo desempenho é monitorizado periodicamente, 
através do cumprimento da metodologia definida no procedimento de compra e de acordo com os respectivos 
cadernos de encargos. 

Enchimento 

Tarefa Responsável 

1 
Garantir o stock de garrafas, rolhas, cápsulas e caixas em número suficiente para 
o enchimento. 

Administrativa / 
Prestador de Serviços 

2 Garantir a correcta utilização do vestuário de protecção (Bata, touca/ boné) 
-- 

(Prestador de Serviço) 

3 
Efectuar o enchimento de acordo com a nota de encomenda e/ou stock pretendido 
NOTA:  O enchimento deve ser efectuado de acordo com as amostras padrão 
disponibilizadas. 

-- 
(Prestador de Serviço) 

4 
Durante o enchimento efectuar o preenchimento do Ixxx  – Enchimento , para o 
registo de todos os dados e materiais utilizados 
NOTA:  Guardar pelo menos uma amostra testemunha de cada lote produzido 

-- 
(Prestador de Serviço) 

5 

Em caso de se quebrar uma garrafa na linha de enchimento deverão ser seguidos 
os seguintes passos: 
• Parar imediatamente a linha; 
• Retirar todas as garrafas que ainda não estão rolhadas e que se encontrem no 

interior da linha de enchimento; 
• Desprezar o vinho e garrafas contaminadas/potencialmente contaminadas; 
• Proceder à remoção dos vidros da garrafa partida, utilizando equipamento de 

limpeza exclusivo para este efeito; 
• Efectuar o registo das operações, no Ixxx – Enchimento.  

-- 
(Prestador de Serviço) 

 
 
 
 

Organização INSTRUÇÃO ENCHIMENTO 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: ITxxx 
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Anexo XIV – Enchimento (Conclusão) 

 

Data   Responsável do prestador de serviço  

 
 Subsidiárias Utilizadas Produto Final 

Marca Vinho 

Identificação 

Garrafas Rolhas Cápsulas Rótulos Contra-
rótulos Caixas Lote 

Atribuído 
Garrafas 
cheias 

Quebra de 
Garrafas 

Ficha de vinho 

Nº ______ 

Tipo          

Quantidade          

Lote          

Estragados          

 

Ficha de vinho Nº ______ 

Tipo          

Quantidade          

Lote          

Estragados          

 

Ficha de vinho Nº ______ 

Tipo          

Quantidade          

Lote          

Estragados          

 

Rubrica do Responsável pela monitorização do serviço  

 

Organização REGISTO ENCHIMENTO 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 
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Anexo XV – Níveis de aceitação 

Perigo Tipo Níveis de Aceitação 
Tipo de 
Critério 

Justificação 

1  
Resíduos de 

pesticidas 
Químico 

Utilização apenas de produtos 
homologados para Produção 
Integrada. 

 
Cumprimento dos intervalos de 
segurança dos produtos 
utilizados. 
 

Limites 
Legais 

Os limites legais estipulados garantem os 
níveis de segurança necessários para a 
produção segura de uva. A APAS 
(Associação dos Produtores Agrícolas da 
Sobrena) envia por campanha a listagem 
actualizada dos produtos homologados e 
autorizados para a Produção Integrada. 
Essa listagem permitirá a actualização do 
Ixxx – Caderno de Campo , bem como a 
escolha dos produtos a utilizar. 

2  
Desvios de 

Fermentação 
Qualidade 

 
Opta-se por fermentações 
prolongadas e a baixas 
temperaturas, sendo que 
deverão ser efectuadas a T ≤ 
28 ºC. 
 

Requisito 
Interno 

Os restantes parâmetros são avaliados em 
função do ano e dos boletins de análise. 
[1,2] 

3  
Incorrecta 

Aplicação de 
Produtos 

Enológicos 

Qualidade 

 
As quantidades a adicionar são 
as recomendadas no boletim 
de análise. 
 

Requisito 
Interno 

As recomendações são efectuadas pelo 
Enólogo, com base nos resultados da 
análise. 

4  
Não término da 

fermentação 
Maloláctica 

Qualidade Ausência de ácido málico Requisito 
Interno 

A análise contempla a avaliação deste 
parâmetro. 

5  
Oxidação do 

Vinho 
Qualidade 

Acidez volátil < 20 
miliquivalentes por litro 

(vinho tinto) 

Requisito 
Interno 

No entanto, a organização não 
pretende atingir o valor do limite legal, 
para preservar algumas 
características organolépticas [3]. 

6  
Adição por 

excesso ou por 
defeito de SO2 

Químico SO2 Total < 150 mg/l 
Requisito 

Legal 
De acordo com legislação em vigor 
[3]. 

7  
Mau 

acondicionamento 
das embalagens 

Físico 
Definido no Ixxx-Caderno de 
Especificações , para cada tipo 
de material de embalagem 

Requisito 
Interno 

Para salvaguardar a segurança alimentar 
dos nossos produtos os níveis de 
aceitação foram estipulados no Ixxx – 
Caderno de Especificações.  

8  
Incorrecto 

armazenamento 
das embalagens 

Físico Ausência de corpos estranhos Requisito 
Interno 

A legislação não especifica limites para a 
presença de corpos estranhos, mas 
internamente estipulou-se que, no produto 
final não é permitida a existência de 
qualquer corpo estranho pelo que estes 
também têm de ser inexistentes ao longo 
de todo o processo produtivo [4] 

9  
Contaminação de 

vidros 
proveniente de 

quebra de 
garrafas 

Físico Ausência de fragmentos de 
vidro 

Requisito 
Interno 

Está em causa a saúde do consumidor 
final, pelo que não é permitida a existência 
de qualquer fragmento de vidro interior da 
garrafa [4] 

 

Nº Referências 

[1] Navarre, Colette; Enologia- Técnicas de Produção do Vinho, Abril de 1997; Publicações Europa-América 

[2] Peynaud, Emile; Conhecer e trabalhar o Vinho, 1993; Litexa Editora 

[3] Regulamento (CE) Nº 606/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, Anexo IB e IC 

[4] Regulamento (CE) N.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo à higiene dos 
géneros alimentícios 
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Anexo XVI – Análise de perigos 

Fase/Perigo Tipo Avaliação do perigo Análise 
Risco Medidas de Controlo Tipo 

Controlo 

Controlos 
Fitossanitários 

/ 
Resíduos de 

pesticidas 

Químico 

Severidade  
Os Pesticidas são químicos, 
cuidadosamente testados 
relativamente à segurança e utilidade 
antes de serem lançados no 
mercado para utilização agrícola 
(homologação). No entanto, 
incorrectamente utilizados podem ser 
muito prejudiciais para a saúde 
humana. 
 
Probabilidade 
Com as práticas culturais que 
actualmente são utilizadas, a 
probabilidade deste perigo ocorrer é 
muito baixa. Por norma, este perigo 
só poderá ocorrer no último 
tratamento que se efectua. Este 
tratamento, é efectuado em função 
da data prevista para a vindima, de 
modo a cumprir o Intervalo de 
Segurança (IS) definido. 

20 

Todos os produtos 
utilizados são 

autorizados em 
Produção integrada. 

 
As vinhas estão em 

produção integrada e. 
sempre que é efectuado 

um tratamento 
fitossanitário este é 
registado no Ixxx - 

Caderno de campo.  
 

PPR 

Fermentação 
alcoólica 

/ 
Incorrecta 

aplicação de 
produtos 

enológicos 

Qualidade 

Severidade 
Uma incorrecta aplicação de 
produtos enológicos pode pôr em 
causa a qualidade do produto final. 
 
Probabilidade 
Todas estas medidas de controlo 
reduzem ao máximo este perigo. 

12 

Todas as aplicações são 
feitas pelo operador de 
adega, mediante a ficha 
de Vinificação emitida 

no ano da Vindima, pelo 
Enólogo. Semanalmente 
são efectuadas análises 
externas pelo enólogo, 

para verificar a evolução 
das fermentações e a 

necessidade de efectuar 
correcções. 

 
. Antes da campanha é 
efectuado um controlo 
do prazo de validade 

dos produtos. No caso 
de aplicação de 

sulfuroso, deve ser 
cumprida a ITxxx – 

Aplicação de 
Sulfuroso . 

PPRO 

Tratamentos 
Finais 

/ 
Adição por 

excesso ou por 
defeito de SO2 

Químico 

Severidade 
A adição por excesso poderá trazer 
problemas em termos de segurança, 
para além de ser um parâmetro 
legislado. A adição por defeito pode 
trazer problemas de qualidade ao 
produto, podendo este sofrer uma 
desvalorização. 
 
Probabilidade 
Este parâmetro é regularmente 
monitorizado, pelo que não é 
expectável que este perigo ocorra. 

21 

Todas as aplicações são 
feitas pelo Operador de 

Adega, mediante as 
análises externas 
efectuadas pelo 

enólogo. O Boletim de 
análise é emitido pelo 

laboratório com as 
indicações dos 

tratamentos a efectuar 
recomendados pelo 

Enólogo. As análises às 
barricas são efectuadas 

por amostragem. 

PPR 
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Anexo XVI – Análise de perigos (conclusão) 

Fase/Perigo Tipo Avaliação do perigo Análise 
Risco Medidas de Controlo Tipo 

Controlo 

Recepção de 
Subsidiárias 

/ 
 

Mau 
acondicionamento 
das embalagens 

Físico 

Severidade 
O mau acondicionamento das 
embalagens poderá desproteger as 
mesmas, tornando-as mais 
susceptíveis a contaminações. 
 
Probabilidade 
Todos os materiais são avaliados à 
recepção, diminuindo a probabilidade 
de ocorrência deste perigo. 

18 

Caso a recepção das 
subsidiárias ocorra na 

organização, os critérios 
de aceitação dos 

materiais de embalagem 
estão os definidos no 
Ixxx – Caderno de 

Especificações, para 
os diferentes materiais 

de embalagem. 
Em cada recepção, é 

avaliado se estes 
critérios estão a ser 

cumpridos e o resultado 
da avaliação fica 

registado no Ixxx – 
Controlo à Recepção. 
Caso os materiais de 

embalagem não 
cumpram os critérios, 

são devolvidos. 
No caso de essa 

recepção ocorrer na 
empresa subcontratada, 

esta deve efectuar a 
recepção de igual modo, 

de acordo com o 
estipulado no Ixxx – 

Caderno de Encargos 
– Enchimento 

subcontratado ou 
Fornecedor Vinho.  

PPRO 

Filtração e 
Engarrafamento 

/ 
Contaminação de 
vidros proveniente 

de quebra de 
garrafas 

Físico 

Severidade 
Os fragmentos de vidros podem ser 
um grave problema para a saúde dos 
consumidores. 
Probabilidade 
 
No caso de ocorrer uma quebra, 
seguindo-se a instrução adequada, 
consegue-se controlar em larga 
escala este perigo. 

7 

A quebra de garrafas 
durante a operação de 

Filtração e 
Engarrafamento é uma 
realidade, e este facto 
pode apresentar um 

risco de contaminação 
do produto.  

Este é um perigo que 
tem de ser controlado. 

Existe uma ITxxx - 
Instrução de 

Enchimento que inclui 
a potencial quebra de 

garrafas. 
As empresas 

subcontratadas devem 
cumprir os critérios 
estipulados para o 

armazenamento das 
subsidiárias no Ixxx – 

Caderno de Encargos 
– Fornecedor Vinho ou 

Enchimento 
subcontratado ou no 

Enchimento no Local.  

PPRO 
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Anexo XVII – Programa de pré-requisitos operacionais 

Perigo (Fase) 
Análise 
Risco 

Tipo Medidas de Controlo 
Medidas de 

Monitorização 
Correcção / Acção 

Correctiva 

Incorrecta 
aplicação de 

produtos 
enológicos 

 
(Fermentação 

alcoólica) 

12 Qualidade 

Todas as aplicações 
são feitas pelo 
Operador de Adega, 
mediante a ficha de 
Vinificação emitida no 
ano da Vindima, pelo 
Enólogo. 
 

Responsável:  
Gestor de Produção 

 

As aplicações de produtos 
enológicos são baseadas 
nas análises semanais 
(Boletim de Análises 
Externo) e na Ficha de 
Vinificação e são emitidas 
pelo enólogo. 
 

Responsável  
Enólogo 
Registo:  
Ixxx – Ficha de 
Fermentação 
Periodicidade:  
Em cada aplicação 

 

CORRECÇÃO 
Caso exista um 
problema na aplicação, 
o Gestor de Produção 
deve entrar em contacto 
com o Enólogo para 
decisão conjunta das 
medidas a tomar. As 
medidas a tomar serão 
em função do produto 
que foi mal aplicado. A 
solução poderá passar 
por novos tratamentos, 
loteamentos ou rejeição 
do produto. 
 

Responsável: 
Gestor de Produção e 
Enólogo 

 
ACÇÃO CORRECTIVA 
Acção correctiva 
definida no Ixxx - 
Registo de Melhoria. 
 

Responsável: 
Gestor de Segurança 
Alimentar 

 

Mau 
acondicionamento 
das embalagens 

 
(Recepção de 
Subsidiárias) 

18 Físico 

Os critérios para 
aceitação dos materiais 
de embalagem 
encontram-se definidos 
no Ixxx_Caderno de 
Especificações, para 
os diferentes materiais 
de embalagem. 
Caso esta recepção 
ocorra nas instalações 
da empresa 
subcontratada, esta 
deverá cumprir o 
estipulado no caderno 
de encargos, Ixxx – 
Caderno de Encargos 
– Enchimento  
Subcontratado ou 
Fornecedor Vinho. 
 

Responsável:  
Gestor de Produção 
Gerente / Empresa 
Subcontratada 

 

Em cada recepção, é 
avaliado se estão a ser 
cumpridos os critérios 
definidos no Ixxx – 
Caderno de 
Especificações.  
São realizadas 
verificações periódicas ao 
enchimento, através do 
Ixxx – Verificação 
enchimento , às empresas 
subcontratadas ou através 
do Ixxx – Check-List de 
Auditorias a 
Fornecedores 
 

Responsável  
Gestor Produção 
Registo:  
Ixxx  – Controlo à 
Recepção 
Ixxx – Verificação 
Enchimento 
Ixxx – Check-List de 
Auditorias a 
Fornecedores  
Periodicidade:  
Em cada recepção 
Periodicamente nas 
adegas subcontratadas 

 

CORRECÇÃO 
Caso os materiais de 
embalagem não 
cumpram os critérios, 
são devolvidos. 
 

Responsável:  
Operador 
Empresa 
subcontratada 
 

ACÇÃO CORRECTIVA 
Informar responsável da 
organização. 
Acção correctiva 
definida no Ixxx - 
Registo de Melhoria. 
 

Responsável:  
Empresa 
subcontratada / 
Gerente 
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Anexo XVII – Programa de pré-requisitos operacionais (conclusão) 

Perigo (Fase) 
Análise 
Risco 

Tipo Medidas de Controlo 
Medidas de 

Monitorização 
Correcção / Acção 

Correctiva 

Contaminação de 
vidros 

proveniente de 
quebra de 
garrafas 

(Filtração e 
Engarrafamento) 

7 Físico 

Este é um perigo que 
tem de ser controlado. 
Existe uma ITxxx– 
Instrução de 
Enchimento que inclui 
a potencial quebra de 
garrafas. 
O enchimento deve 
decorrer de acordo 
com o estipulado no 
caderno de encargos 
Ixxx – Caderno de 
Encargos – 
Enchimento  
Subcontratado ou 
Fornecedor Vinho. 
 

Responsável:  
Gestor de Produção 

 

Cumprimento da ITxxx  – 
Instrução de 
Enchimento.  
São realizadas 
verificações periódicas ao 
enchimento, através do 
Ixxx – Verificação 
enchimento , às empresas 
subcontratadas ou através 
do Ixxx – Check-List de 
Auditorias a 
Fornecedores. 
 

Responsável  
Operador de 
Adega/Gestor da 
Produção 
Registo:  
Ixxx  – Verificação 
enchimento 
Ixxx – Check-List de 
Auditorias a 
Fornecedores  
Periodicidade:  
Periodicamente nas 
adegas subcontratadas 

 

CORRECÇÃO 
Cumprimento da ITxxx – 
Instrução de 
Enchimento. 
 

Responsável:  
Empresa 
Subcontratada 
 

ACÇÃO CORRECTIVA 
Informar responsável da 
organização. 
Acção correctiva 
definida no Ixxx - 
Registo de Melhoria. 
 

Responsável:  
Empresa 
Subcontratada/Gestor 
de Segurança 
Alimentar 
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Anexo XVIII – Registo de melhoria 

 

RECLAMAÇÃO (NC externa)       NÃO-CONFORMIDADE INTERNA      SUGESTÃO DE MELHORIA       OBSERVAÇÃO   

A
 p

re
en

ch
er

 p
el

o 
C

ol
ab

or
ad

or
 q

ue
 

re
ce

be
u/

 d
et

ec
to

u 
a 

oc
or

rê
nc

ia
 CLIENTE/COLABORADOR (riscar o que não interessa):  

Pessoa que apresentou a reclamação: --- 

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

 

 

 

Assinatura: Data:  

A
 p

re
en

ch
er

 p
el

o 
G

es
to

r 
da

 Q
ua

lid
ad

e 

Ocorrência com Fundamento?       Sim       Não 

CORRECÇÃO IMEDIATA 

 

 

TIPO DE OCORRÊNCIA 

Fornecedor 
Formação 

 

 

Auditoria  
Objectivos não Atingidos 

 
 

Avaliação Satisfação Clientes 
Outro _______________ 

 Produto               

PROCESSO DE ORIGEM DA OCORRÊNCIA 

Gestão Global  Gestão de Recursos  Produção Vinho  Comercialização  

A
 p

re
en

ch
er

 p
el

o 
G

es
to

r 
de

 P
ro

ce
ss

o 

INVESTIGAÇÃO DA CAUSA 

 

 

ACÇÃO CORRECTIVA      ACÇÃO PREVENTIVA      

Acção Resp. Prazo 
Conclusão 

Prazo 
Avaliação 
Eficácia 

    

    

    

    

    

Assinatura: Data:  

A
 p

re
en

ch
er

 p
el

o 
G

es
to

r 
da

 Q
ua

lid
ad

e 

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA  

A acção é considerada eficaz se não ocorrer nenhuma NC com o mesmo tipo dentro do prazo estabelecido para a avaliação da 
eficácia 

Acção foi eficaz      
Acção não foi eficaz      
Foi aberto novo Registo de Melhoria com o N.º____ 

Assinatura: Data: 

 

Empresa REGISTO DE MELHORIA 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 



Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar numa Unidade de Vinificação 

      

 
 

 
Página 105 

 

  

Anexo XIX – Árvore de decisão de ocorrência 

 

DEFINIÇÕES: 

Incidente de Segurança Alimentar  - a segurança do consumidor está em risco (exemplos: presença de fragmentos de vidro em garrafas, 
Limites máximos de resíduos(LMR’s) acima dos limites autorizados). 

Incidente Legal – o produto não cumpre com um requisito legal, mas a segurança do consumidor não está comprometida (exemplos: rotulagem 
não-conforme com os parâmetros legais, alegações). 

Incidente de Qualidade - a segurança do consumidor não está em risco, mas o produto está fora das especificações organolépticas, não 
correspondendo às expectativas deste ou a requisitos internos da organização (exemplo: produto com qualidade inferior ao habitual nessa 
gama). 

Bloqueio – Qualquer medida que seja tomada para prevenir a distribuição ou colocação à disposição do consumidor do produto. 

Recolha – Qualquer medida tomada para conseguir que o produto depois de ser distribuído ou disponibilizado aos consumidores pelo produtor 
ou distribuidor seja recolhido e retorne para a fábrica ou armazém. 

Empresa ÁRVORE DE DECISÃO DE OCORRÊNCIA 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 

É um Problema de Segurança Alimentar? 

NÃO SIM Onde está o produto?  

No Cliente Na Empresa 

(3) Analisar e tomar a decisão de 
destruição ou reprocessamento  

NÃO SIM 

(1) Solicitar a recolha e enviar 
Aviso de Bloqueio-Recolha  

(2) Emitir Press Release” e 
enviar Aviso de Recolha-

Consum idor Final  

É um Problema legal? 

NÃO SIM 

Onde está o produto? 

(4) Análise e, se possível, 
reprocessamento 

A correcção no cliente é possível? 

NÃO SIM 

 (5) Após correcção desbloquear 
produto  

(7) Bloquear, enviando Aviso de Bloqueio-Recolha ao (s) cliente(s) e solicitar recolha da prateleira 

(1) Solicitar a recolha e enviar 
Aviso de Bloqueio -Recolha  

É um Problema de Qualidade? 

NÃO SIM 

Em qualquer dos casos deve ser verificado se o mesm o produto está a ser processado e, se assim for dev e-se par ar a 
linha imediatamente!  

Na Empresa No Cliente 

(4) Análise e, se possível, reprocessamento  Onde está o produto? 

Na Empresa No Cliente 

O produto chegou ao consumidor 

(6) Ocorrência sem fundamento ou 
com fundamento mas sem 

necessidade de accionar qualquer 
registo., terminar Registo e 

fundamentar  

7) Bloquear, enviando Aviso de 
Bloqueio-Recolha ao(s) 
cliente(s) e solicitar recolha da 
prateleira  

(1) Solicitar a recolha e enviar 
Aviso de Bloqueio-Recolha  
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Anexo XX – Tratamento de incidente 

Abertura do Incidente  Data:   Hora:  
 

Clientes Envolvidos 

 
 

Outras Entidades a Contactar 

 
 

Possíveis Acções a Serem Tomadas 

(Registar o Responsável pelas acções e o prazo para as efectuar. Se optar por não executar 
uma das acções, cortar o respectivo campo) 

Responsabilidade  Prazo 

Fazer um inventário e ponto de situação da distribuição do produto (onde, quando, a quem e 
que quantidade) 

  

Parar toda a distribuição do produto   

Notificar o(s) Cliente(s) para efectuar a retirada de produto da "prateleira "Aviso de 
Bloqueio/Recolha     

Colocar o stock em quarentena   

Parar a produção    

Reunir toda a informação técnica disponível    

Reunir toda a Informação de produção e do produto    

Alertar e explicar o problema ao Departamento Comercial e ao "pessoal-chave"    

Preparar a resposta para os consumidores   

Responder às questões dos consumidores   

Determinar o modo de reembolso dos Clientes e Consumidores    

Preparar o Press release     

Decidir para que meios de comunicação enviar o Press release    

Emitir o Press release    

Notificar o consumidor final Aviso de Recolha –Consumidor Final    

Alertar as Autoridades Locais (Contactos disponíveis no documento Lista de Contactos )    

Confirmar com os clientes a recepção das instruções de recolha    

Comunicar aos Clientes todos os pormenores do processo de recolha do produto    

Decidir como e quem irá efectuar o transporte do produto a recolher      

Decidir que encaminhamento dar ao produto recolhido (ex: análises de produto)    

Contactar com empresas de recolha de resíduos para efectuarem a recolha do produto   

Verificar se as quantidades de produto recolhidas são as mesmas que as expedidas    

Notificar o(s) Cliente(s) que o processo de recolha do produto terminou e agradecer a sua 
colaboração    

Comunicar a todos os colaboradores o resultado da operação   

Preparar campanha de marketing para defesa do produto e da empresa   

Concretizar a campanha de Marketing   

Acompanhar o impacto económico do incidente   
 

Resultados Relator 

  

 

Fecho do Incidente  Data:  Hora:  

Empresa TRATAMENTO DE INCIDENTES 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 
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Anexo XXI – Tratamento de crise alimentar 

Abertura do Incidente  Data:  Hora:  
 

Fonte da Notícia (anexar toda a informação recolhida) 

 

 

Entidades a Contactar 

 

 

Possíveis Acções a Serem Tomadas 

(Registar o Responsável pelas acções e o prazo para as efectuar. Se optar por não 
executar uma das acções, cortar o respectivo campo) 

Responsabilidade Prazo 

Reunir a Equipa de Gestão de Incidentes    

Reunir toda a informação disponível nos meios de comunicação   

Reunir toda a informação técnica disponível    

Reunir toda a informação disponível junto do fornecedor   

Análise das quantidades de produto afectadas    

Alertar e explicar o problema ao Departamento Comercial e ao “pessoal-chave”    

Criar argumentação para responder a possíveis perguntas efectuadas pela comunicação 
social, entidades e Clientes   

Contactar as associações do sector   

Criar novos suportes de marketing   

Comunicar a todos os colaboradores o resultado da operação   

Preparar campanha de marketing para defesa do produto e da empresa   

Acompanhar o impacto económico do incidente   
 

Resultados Relator 

  

 

Fecho do Incidente  Data:  Hora:  

 

 

 

 

 

Empresa TRATAMENTO DE CRISE ALIMENTAR 

Versão: 01 

Data: xx-xx-xxxx 

Página: 1 

Referência: Ixxx 


