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RESUMO  

A presente dissertação teve como objectivo avaliar o comportamento dos funcionários das 

unidades de uma empresa de restauração pública e verificar se o mesmo se reflectia na 

qualidade microbiológica dos alimentos disponibilizados. Para tal, foram seleccionadas três 

unidades com base nas classificações obtidas nas auditorias internas e, três pratos prontos 

a consumir (nomeadamente, o Bife à Casa, a Salada de Camarão e o Gaspacho) de forma a 

verificar se os mesmos apresentavam características microbiológicas consideradas 

aceitáveis no momento do seu consumo. As análises microbiológicas incidiram na contagem 

de microrganismos totais a 30ºC, na pesquisa de E. coli e na pesquisa de bactérias sulfito-

redutoras anaeróbias.  

 
Através dos resultados analíticos obtidos, foi possível verificar que os pratos que 

apresentaram uma elevada contaminação microbiológica foram aqueles que necessitaram 

de uma maior manipulação por parte dos colaboradores e que foram servidos frios. Por sua 

vez, o Bife foi o único prato que se encontrava próprio para o consumo, tendo apresentado 

resultados satisfatórios.  

Para complementar a realização do estudo, efectuou-se um questionário de motivação e 

satisfação a alguns dos colaboradores dos três restaurantes em estudo, o qual teve como 

objectivo determinar o grau de satisfação e motivação dos colaboradores para com a 

empresa em questão.  

 

 

Palavras-chave: restauração pública, funcionários, análises microbiológicas, segurança 

alimentar. 
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ABSTRACT  

The present dissertation was aimed at evaluating the employees behavior of the public 

catering units and see if the same was reflected in the microbiological quality of food 

available. To this end, three units were selected on the basis of classification obtained in the 

internal audits, and three ready to eat meals (namely, the Bife à Casa, the Prawn Salad and 

the Gazpacho) were also selected to analyse if they had acceptable microbiological 

characteristics at the time of consumption. The microbiological analysis focused in the total 

count of microorganisms at 30ºC, the detection of Escherichia coli and for the bacterial 

detection of sulphite-reducing anaerobic bacteria.  

Through these analytic results, it was possible to assert that the dishes that presented a 

larger microbiological contamination were those that needed the greatest handling by the 

employees and were served cold. Uniquely, the Bife à Casa was the only dish that was 

appropriate for consumption, showing satisfactory results. 

To complement this study, a motivation and satisfaction questionnaire was given a few 

employees of the three restaurants in study, which aimed to determine the degree of 

satisfaction and motivation of employees within the company in study. 

 

Key-words: public catering, employees, microbiological analysis, food safety. 
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EXTENDED ABSTRACT  

The presented dissertation had, as an object, to evaluate the employees behavior of the 

public catering units and see if the same was reflected in the microbiological quality of food 

available. To this end, three units were selected based upon their obtained classifications in 

internal audits, and three ready to eat dishes in order to check if the said dishes presented 

microbiological traces, which are deemed acceptable at the moment of consumption. After 

analysis the microbiological results, conclusions in relation to existing hygiene and food 

safety in the catering unit were drawn. To complement this study, a motivation and 

satisfaction questionnaire was given to all employees of the three restaurants in study, which 

aimed to determine the degree of satisfaction and motivation of employees within the 

company in study. 

The units that contributed to this study were the units number 1, 2 and 6, as they were those 

that received the lowest, mind and highest classifications respectively. From all of the 

available dishes of the restaurant, the Bife à Casa (because it is a cooking meal), the Prawn 

Salad (because it is a meal that no needs cooking and is served cold) and the Gazpacho (as 

a dish made by the company’s catering service, packaged in a monitored atmosphere and 

served cold) were chosen. These dishes were then subject to microbiological analysis, 

namely for the total count of microorganisms at 30ºC, the detection of Escherichia coli and 

for the bacterial detection of sulphite-reducing anaerobic bacteria.  

Through these analytic results, it was possible to assert that the dishes that presented a 

larger microbiological contamination were those that needed the greatest handling by the 

employees and were served cold (namely, the Prawn Salad and the Gazpacho). Uniquely, 

the Bife à Casa was the only dish that was appropriate for consumption, showing satisfactory 

results. 

In relation to the results obtained through the questionnaire on motivation and satisfaction, it 

was possible to observe that, despite the employees dissatisfaction with wages, they feel, 

overall, satisfied and motivated with the company in focus.  

It can be concluded thus that the HACCP system being implemented in the company is in no 

way effective, specifically due to lack of training of the food handlers as well as unprepared 

spaces within the catering units. 
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I. INTRODUÇÂO 
 

1.  As doenças de origem alimentar na Europa 

Nas últimas décadas, as questões relacionadas com a segurança alimentar têm suscitado 

uma crescente preocupação por parte das autoridades, indústrias, produtores, fornecedores 

e consumidores.  

 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças de origem alimentar são 

definidas como sendo uma infecção ou toxicidade natural que resulta da ingestão de 

alimentos que contêm agentes infecciosos ou tóxicos.  

 
A transmissão de agentes patogénicos através do consumo de alimentos constitui um 

problema sério para a saúde pública. Segundo os dados da European Food Safety Authority 

(EFSA), em 2008 foram reportados 5 332 surtos de toxinfecções alimentares, afectando um 

total de 45 622 pessoas e, resultando em 6 230 hospitalizações e 32 mortes (EFSA, 2010). 

Na tabela 1 é possível observar o número de ocorrências bem como o número de pessoas 

afectadas, hospitalizadas e falecidas relativamente aos surtos de toxinfecções alimentares 

que ocorreram em 2008 em alguns países da União Europeia. 

 

 

 Surtos de toxinfecções alimentares 

País Nº de ocorrências 
Nº pessoas 
afectadas 

Nº de 
Hospitalizações 

Nº de mortes 

Portugal 11 136 92 0 

Bélgica 15 261 21 0 

Dinamarca 16 1831 7 15 

Finlândia 8 313 15 0 

França 273 3045 252 0 

Alemanha 30 735 101 2 

Grécia 1 111 10 0 

Irlanda 2 15 4 0 

Espanha 214 2372 181 1 

Suécia 6 285 7 0 

Polónia 155 1891 448 0 
 

Tendo por base os resultados apresentados na tabela anterior, é possível observar que o 

reduzido número de ocorrências bem como o baixo número de pessoas afectadas em 

Portugal, pode ter origem no facto de haver menos casos reportados quando comparado 

com outros países da União Europeia.  

Tabela 1 - Surtos de toxinfecções alimentares que ocorreram em alguns países da União 

Europeia em 2008 (Fonte: adaptado de EFSA, 2010). 
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De acordo com a informação disponibilizada no The EFSA Journal (EFSA, 2010), e como se 

pode observar na tabela 2, o principal agente responsável pela maioria dos casos 

reportados em 2008 foi a Salmonella, estando esta bactéria patogénica na origem de 35,4% 

dos casos. Por sua vez, os vírus foram a segunda causa mais comum, sendo responsáveis 

por 13,1% dos surtos ocorridos (EFSA, 2010). 

 

 

 

 

De acordo com a tabela 2, é possível observar que a Salmonella, as toxinas bacterianas e 

os vírus foram os principais agentes responsáveis por afectarem o maior número de 

pessoas, prejudicando 7724, 2994 e 1162 pessoas respectivamente.  

Na figura 1, encontram-se apresentados os principais veículos de contaminação que deram 

origem aos surtos alimentares ocorridos em 2008 e, na figura 2 encontra-se representada a 

distribuição e localização desses mesmos surtos (EFSA, 2010).  

De acordo com a figura 1 é possível verificar que os ovos e os ovoprodutos foram o tipo de 

alimentos que mais contribuíram para a ocorrência de toxinfecções alimentares, estando na 

origem de 23,1% dos surtos reportados. Por sua vez, os lacticínios foram os produtos que 

alcançaram uma menor expressão, sendo responsáveis por 1,5% dos surtos ocorridos em 

2008. No caso dos ovos e ovoprodutos, o agente que esteve na origem dos surtos foi a 

Salmonella (EFSA, 2010). 

Agente % Nº de ocorrências 
Nº de pessoas 
afectadas 

Salmonella 35,4 490 7 724 
Desconhecido 25,9 53 493 

Vírus 13,1 38 1 162 
Campylobacter 9,2 21 234 

Toxinas bacterianas 9,8 159 2994 

Outros agentes 3,1 68 316 
E. coli 1,4 10 135 

Parasitas 1,3 38 515 
Yersinia 0,4 2 53 

Outros agentes 
bacterianos 

0,4 11 375 

Tabela 2 – Agentes responsáveis pelos surtos ocorridos na União Europeia em 2008 (Fonte: 

adaptado de EFSA, 2010). 
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Figura 1- Principais veículos de contaminação que resultaram em surtos de toxinfecções 

alimentares (Fonte: EFSA, 2010)

Figura 2- Distribuição e localização (em %)

(Fonte: EFSA, 2010). 

Avaliação do Funcionamento do Sistema HACCP numa unidade de restauração pública
Dissertação de Mestrado em Qualidade e Segurança Alimentar

veículos de contaminação que resultaram em surtos de toxinfecções 

alimentares (Fonte: EFSA, 2010) 

e localização (em %) dos surtos alimentares ocorridos em 2008 

Avaliação do Funcionamento do Sistema HACCP numa unidade de restauração pública 
Qualidade e Segurança Alimentar 

6 

veículos de contaminação que resultaram em surtos de toxinfecções 

dos surtos alimentares ocorridos em 2008 



搠ʈ

 Avaliação do Funcionamento do Sistema HACCP numa unidade de restauração pública 
Dissertação de Mestrado em Qualidade e Segurança Alimentar 

7 
 

1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010

A
n
o

Nº de toxinfecções
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Figura 3 - Número de toxinfecções por agentes patogénicos ocorridos nos EUA, entre 1997 

e 2008 (Fonte: CDC) 

Segundo o The EFSA Journal (EFSA, 2010), os principais factores que contribuíram para a 

ocorrência destes surtos foram: um tratamento térmico inadequado, a utilização de 

ingredientes contaminados e, um binómio tempo/temperatura de armazenamento pouco 

adequado. 

 
De acordo com a figura 2, é possível observar que a maioria dos surtos alimentares que 

ocorreram em 2008 resultaram do consumo de refeições preparadas em casa (38,0%), 

seguindo-se o sector da restauração, cafés, bares, pubs e hotelaria com 23,1%. 

  
Em relação à ocorrência de toxinfecções ocorridas noutros países que não os da União 

Europeia, apenas foi possível encontrar dados relativamente aos EUA. Assim, e segundo a 

informação disponibilizada pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC), entre 

1997 e 2008, o número de toxinfecções alimentares reportadas nos EUA aumentou de 

forma gradual (figura 3). A maioria das toxinfecções registadas ao longo deste período 

tiveram como origem bactérias patogénicas como a Salmonella, Campylobacter, Shigella, 

Yersinia, Listeri, Vibrio e Cyclospor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da figura 3 é possível verificar que o número de toxinfecções alimentares tem vindo 

a aumentar. Tal facto pode ter origem no aumento do número de casos reportados ou, ser 

devido a uma implementação pouco correcta e eficaz tanto ao nível do HACCP como das 

Boas Práticas de Fabrico (BPF) e das Boas Práticas de Higiene (BPH). Além disso, este 
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aumento pode ainda dever-se ao facto de os sistemas de autocontrolo existentes não serem 

perfeitos de modo a minimizar a ocorrência de determinados perigos.  

 
De acordo com as informações disponibilizadas pela Food and Drug Administration (FDA) e 

pelo CDC, os dados dos surtos epidemiológicos que têm ocorrido nos EUA, têm identificado 

repetidamente determinados factores de risco que contribuem para as doenças de origem 

alimentar. Tais factores estão relacionados com o comportamento dos empregados bem 

como com as práticas de preparação existentes nos estabelecimentos alimentares, 

nomeadamente (Anónimo, 2009): 

o Banhos-maria com temperaturas inadequadas; 

o Temperaturas de confecção pouco adequadas; 

o Contaminação dos equipamentos; 

o Alimentos provenientes de fontes pouco seguras; 

o Má higiene pessoal. 

 
 

1.1.  As doenças de origem alimentar em Portugal 

Relativamente a Portugal, apenas foi possível encontrar informação mais detalhada sobre 

os surtos que ocorreram em 2006. Assim, em 2006, foram reportados em Portugal 13 surtos 

com origem alimentar, os quais afectaram 177 portugueses (Anónimo, 2007a).  

 
Dos 13 surtos ocorridos em 2006, 10 foram considerados surtos gerais e, 3 surtos 

domésticos (tabela 3). Do total de 177 pessoas que evidenciaram sinais de doença, 

resultaram 69 hospitalizações, não tendo sido registado nenhum caso mortal (tabela 3).  

 
De acordo com os dados disponibilizados pela EFSA (Anónimo, 2007a), os agentes 

patogénicos envolvidos nos casos com maior número de doentes foram Staphylococcus 

aureus, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Bacillus cereus e Salmonella Enteritidis 

(tabela 3). 
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Agente 
Surtos 
gerais 

Surtos 
domésticos 

No total de 
pessoas 

Alimentos implicados 

Tipo de 
prova para a 
implicação 
do alimento 

Local onde 
o alimento 

foi 
consumido 

Factores 
contribuintes 

D
o
e
n
te
s 
(t
o
ta
l)
 

F
a
le
ci
d
a
s 

H
o
sp
ita
liz
a
d
a
s 

(S
u
b
) 
C
a
te
g
o
ri
a
 

d
o
s 
a
lim

e
n
to
s 

S
u
sp
e
ita
d
o
s 

co
m
o
 s
e
n
d
o
 a
 

fo
n
te
 

C
o
n
fir
m
a
d
o
s 

co
m
o
 f
o
n
te
 

Bacillus cereus   1 6 0 5 
Pastéis de 
bacalhau 

confeccionados 
  

Sim 
Confirmação 
laboratorial 

Domicílio 

Deficiências na 
preparação e 
refrigeração 
dos alimentos 

Bacillus cereus 1   15 0 15 
Pastéis de marisco 
confeccionados 

  

Sim 
Confirmação 
laboratorial 

Festa 

Deficiências na 
preparação e 
refrigeração 
dos alimentos 

Clostridium botulinum  
(tipo B) 

  1 2 0 2 Presunto 
  

Sim 
Confirmação 
laboratorial 

Domicílio 
Deficiências na 
preparação dos 

alimentos 

Clostridium botulinum 
(tipo B) 

1   7 0 7 Presunto 
  

Sim 
Confirmação 
laboratorial 

Domicílio 
Deficiências na 
preparação dos 

alimentos 

Clostridium 
perfringens 

1     0   
Bacalhau 

confeccionado   
Sim 

Confirmação 
laboratorial 

Hotel 
Deficiências no 
reaquecimento 

Clostridium 
perfringens (também 

foi isolado o B. 
cereus) 

1     0   

Carne 
confeccionada 
(vaca, porco, 

frango, salsicha e 
vegetais)   

Sim 
Confirmação 
laboratorial 

Hospital 
Deficiências no 
reaquecimento 

Tabela 3 - Surtos de origem alimentar ocorridos em Portugal em 2006 (Fonte: Anónimo, 2007a). 
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Agente 
Surtos 
gerais 

Surtos 
domésticos 

Nº total de 
pessoas 

Alimentos implicados 

Tipo de 
prova para a 
implicação 
do alimento 

Local onde 
o alimento 

foi 
consumido 

Factores 
contribuintes 

D
o
e
n
te
s 
(t
o
ta
l)
 

F
a
le
ci
d
a
s 

H
o
sp
ita
liz
a
d
a
s 

(S
u
b
) 
C
a
te
g
o
ri
a
 

d
o
s 
a
lim

e
n
to
s 

S
u
sp
e
ita
d
o
s 

co
m
o
 s
e
n
d
o
 a
 

fo
n
te
 

C
o
n
fir
m
a
d
o
s 

co
m
o
 f
o
n
te
 

Clostridium 
perfringens 

1   27 0 0 

Carne 
confeccionada 
(vaca, frango e 

vegetais) 
  

Sim 
Confirmação 
laboratorial 

 
Instituições de 
solidariedade 
(creches e 
lares) 

Deficiências no 
reaquecimento 

E. Coli EAEC + S. 
aureus (enterotoxina 

A) 
1   25 0 25 Sandes de carne 

  

Sim 
Confirmação 
laboratorial 

Piquenique 
escolar 

Deficiências na 
manipulação e 
refrigeração 
dos alimentos 

E. coli ETEC (toxinas 
ST/LT) 

1   10 0   Salada de vegetais 
  

Sim 
Confirmação 
laboratorial 

Cantina de 
instituição 

Deficiências na 
manipulação 
dos alimentos 

Salmonella Enteritidis   1 15 0 15? 
Sobremesa 
(Tiramisu)   

Sim 
Confirmação 
laboratorial 

Domicílio - 

S. aureus (também foi 
isolado o B. Cereus) 

1   30 0   
Creme de 
caramelos 

  
Sim 

Confirmação 
laboratorial 

Cantina de 
instituição 

Deficiências na 
manipulação 
dos alimentos 

S. aureus 
(enterotoxina) 

1   39 0   Salada de peixe 
  

Sim 
Confirmação 
laboratorial 

Cantina de 
instituição 

Deficiências na 
manipulação 
dos alimentos 

Yersinia enterocolitica 1   1 0   
Carne 

confeccionada com 
vegetais crus   

Sim 
Confirmação 
laboratorial 

Cantina 
escolar 

Deficiências na 
preparação dos 

alimentos 

Tabela 3 (continuação) - Surtos de origem alimentar ocorridos em Portugal em 2006 (Fonte: Anónimo, 2007a). 
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Como se pode observar na tabela 2, todos os alimentos implicados nos surtos de origem 

alimentar, foram identificados e confirmados laboratorialmente como sendo a fonte dos 

mesmos. Na maioria dos casos, estiveram envolvidos alimentos de origem animal como 

presunto, carne confeccionada (vaca, porco, frango e salsichas), sandes de carne, pastéis 

de marisco e, algumas sobremesas. A maioria dos surtos que não aconteceram em 

ambiente doméstico, ocorreram em instituições de solidariedade, num hospital e hotel. É 

ainda de realçar que, os principais factores que contribuíram para a ocorrência destes 

surtos incluem deficiências a nível da preparação e manipulação dos alimentos, bem como 

deficiências a nível da refrigeração e reaquecimento dos mesmos, o que demonstra a falta 

de informação e formação dos manipuladores de alimentos. 

 

2. O sector da Restauração  

De acordo com o Decreto-Lei nº234/2007 consideram-se estabelecimentos de restauração 

os estabelecimentos destinados a prestarem, mediante remuneração, serviços de 

alimentação e de bebidas no próprio estabelecimento ou fora dele.   

Ao longo dos últimos anos, tem-se verificado determinadas alterações substanciais nos 

hábitos alimentares da população. Tal facto, fez com que o sector da restauração 

evoluísse de modo a poder acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Entre os 

factores que mais determinaram as mudanças ao nível dos costumes alimentares, tanto na 

forma como no tipo de alimentos que a população procura, incluem-se (Baptista e 

Linhares, 2005): 

o O crescimento da população residente em meios urbanos; 

o A distância e consequentemente o tempo médio de deslocação entre a 

residência e o local de trabalho ou a escola; 

o O aumento da percentagem de mulheres no mercado de trabalho; 

o O aumento do poder de compra. 

 

As alterações mencionadas anteriormente têm potenciado o crescimento do sector da 

restauração bem como a evolução das técnicas de preparação, confecção, conservação e 

transporte, de modo a possibilitar às empresas de restauração a oferta de alimentos com 

qualidade sensorial e nutritiva, tendo em conta sempre as condições higio-sanitárias ao 

longo da sua produção. Assim, as crescentes exigências dos consumidores bem como os 

requisitos legais exigidos para o exercício deste tipo de actividade, têm conduzido a uma 

maior atenção por parte das empresas do sector para com as questões relacionadas com 

a segurança alimentar (Baptista e Linhares, 2005).  
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2.1.   As toxinfecções alimentares ao nível da restauração  

De acordo com o The National Food Centre (Bolton e Maunsell, 2004) os estabelecimentos 

de restauração têm sido frequentemente associados a surtos de toxinfecções alimentares, 

tendo como principais factores: 

o Matérias-primas contaminadas; 

o Manipulações inadequadas, originando contaminações cruzadas; 

o Armazenagens a frio e arrefecimentos pouco adequados; 

o Práticas de descongelação incorrectas; 

o Confecções pouco adequadas; 

o Má higiene dos colaboradores; 

o Má higiene das instalações, equipamentos e utensílios; 

o Preparação de alimentos com demasiado tempo de antecedência; 

o Armazenagem dos produtos a temperaturas incorrectas (ex: armazenagem à 

temperatura ambiente quando deveria ser feita em refrigeração). 

 

Deste modo, e de forma a reduzir a incidência de tais surtos, a contaminação de alimentos 

por agentes patogénicos como a Salmonella, Campylobacter e Listeria monocytogenes 

deve ser prevenida, reduzida e/ou eliminada através da implementação de práticas de 

segurança alimentar eficazes (Bolton e Maunsell, 2004). 

Segundo Soriano et al. (2002), as toxinfecções alimentares contraídas pelos 

consumidores, podem ser minimizadas e/ou evitadas através da realização de inspecções 

bem como através da formação dos manipuladores, a qual deve ter como base as boas 

práticas de fabrico e as boas práticas de higiene. Para tal, os estabelecimentos de 

restauração devem proceder à implementação de programas, os quais devem ser 

baseados nos princípios do HAACP, que garantam a segurança alimentar dos mesmos 

(Bolton e Maunsell, 2004). 

 
2.2.  HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point 

A metodologia do HACCP consiste numa abordagem sistemática e estruturada sobre o 

processo produtivo dos alimentos, o qual permite através da identificação de perigos, da 

sua ocorrência e de medidas preventivas, obter produtos alimentares seguros para o 

consumidor. Desta forma, trata-se de um sistema de segurança alimentar concebido para 

prevenir e/ou minimizar a ocorrência de factores que prejudiquem a segurança dos 

alimentos (Adams e Moss, 2006). Antes da aplicação deste sistema a qualquer sector da 

cadeia alimentar, deve-se assegurar a prévia implementação dos programas de pré-
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requisitos, os quais correspondem às boas práticas de higiene e segurança alimentar 

(Anónimo, 2003a).  

 
Segundo o Codex Alimentarius (Anónimo, 2003a), os Princípios Gerais de Higiene 

Alimentar têm como objectivo identificar os princípios essenciais de higiene aplicáveis ao 

longo de toda a cadeia alimentar, desde a produção primária até ao consumidor final, de 

forma a garantir que os alimentos são seguros e adequados ao consumo humano. 

De acordo com a ARESP (Anónimo, 2006), as boas práticas de higiene e segurança 

alimentar na restauração pública podem dividir-se em três áreas distintas: 

o Higiene pessoal; 

o Higiene das instalações, equipamentos e utensílios; 

o Higiene alimentar. 

 

� Higiene Pessoal 

Os manipuladores de alimentos constituem um dos principais veículos de contaminação 

por microrganismos, os quais vivem e se desenvolvem em determinadas zonas do 

organismo, nomeadamente no cabelo, nariz, boca, garganta, intestinos, pele e unhas 

(Anónimo, 2006).  

 
De acordo com o Codex Alimentarius (Anónimo, 2003a), os estabelecimentos devem 

garantir que as pessoas que entram em contacto directo ou indirecto com os alimentos não 

constituam uma fonte provável de contaminação dos mesmos. Assim, a higiene pessoal 

dos manipuladores, bem como os comportamentos por estes assumidos, durante o 

processamento dos alimentos, constitui uma preocupação fundamental na restauração 

(Baptista e Linhares, 2005).  

 
Como principais microrganismos patogénicos existentes no corpo e vestuário dos 

manipuladores, encontram-se: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhy, 

Shigella spp, Listeria spp, Streptococcus spp e o vírus da Hepatite A (Baptista e Linhares, 

2005). Deste modo, é extremamente importante que todos os colaboradores que 

manuseiam os alimentos mantenham um padrão elevado de limpeza pessoal e, quando for 

apropriado, devem utilizar vestuário, cobertura para a cabeça e calçado de protecção 

adequados (Anónimo, 2003a). A higiene pessoal deve incluir acuidades ao nível das mãos, 

do cabelo e do fardamento (Anónimo, 2006). 

 
Segundo a APHORT (Anónimo, 2008), as mãos são as principais transmissoras de 

contaminações e, como tal, todos os colaboradores devem estar devidamente informados 

das medidas preventivas, de modo a evitar possíveis contaminações. Assim, e segundo o 
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Codex Alimentarius (Anónimo, 2003a), os colaboradores devem efectuar uma correcta 

higiene das mãos quando as mesmas possam afectar a segurança dos alimentos, por 

exemplo: 

o No inicio das actividades de manuseamento de alimentos; 

o Imediatamente após a utilização dos lavabos; 

o Após manusear alimentos crus ou qualquer material contaminado, uma vez que 

existe o risco de contaminação de outros itens alimentares. 

 

De acordo com Asselt et al. (2009), a maioria das pessoas enxagua rapidamente as mãos, 

o que torna esta prática insuficiente para eliminar todos os microrganismos presentes nas 

mesmas. Deste modo, e para se proceder a uma correcta e eficaz lavagem das mãos, 

deve-se utilizar um sabão líquido desinfectante. Para além da lavagem das mãos, as 

unhas devem apresentar-se curtas e limpas (Anónimo, 2006). 

Em relação ao comportamento pessoal, os manipuladores de alimentos devem evitar 

comportamentos que possam resultar na contaminação dos alimentos, como por exemplo 

fumar, cuspir, mascar ou comer, espirrar ou tossir sobre alimentos desprotegidos 

(Anónimo, 2003a). Também os adereços pessoais como jóias, relógios, alfinetes ou outros 

itens não devem ser utilizados nas áreas de manuseamento de alimentos, pois podem 

constituir um perigo para a segurança alimentar (Anónimo, 2003a). 

 
Aliado à higiene pessoal e não menos importante, é a Formação. Segundo o Regulamento 

(CE) nº 852/2004 e o Codex Alimentarius (Anónimo, 2003a), as pessoas envolvidas em 

operações alimentares que contactem directa ou indirectamente com os alimentos, devem 

receber formação e/ou instruções em matéria de higiene alimentar. A formação é 

fundamental para qualquer sistema de higiene alimentar, sendo que todos os 

colaboradores devem ser conscientes e responsáveis pela protecção dos alimentos de 

modo a evitar a sua contaminação ou deterioração (Anónimo, 2003a). Segundo Adams e 

Moss (2006), além da formação em higiene alimentar e pessoal, os manipuladores de 

alimentos devem também receber formação ao nível das operações de processamento 

alimentar.  

 
� Higiene das instalações, equipamentos e utensílios 

De acordo com o Codex Alimentarius (Anónimo, 2003a) é de extrema importância manter 

um elevado padrão de higiene ao nível das instalações, equipamentos e utensílios que 

directa ou indirectamente contactam com os produtos alimentares ou os possam 

contaminar. Assim, e para garantir um processo de limpeza e desinfecção adequado, 
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devem ser desenvolvidos planos de limpeza e desinfecção, os quais devem funcionar de 

forma sistemática e com a frequência planeada (Baptista e Linhares, 2005).  

 
O processo de limpeza e desinfecção deve abranger áreas como a zona de recepção e 

armazenamento de matérias-primas, a zona de preparação e confecção de alimentos bem 

como as instalações sanitárias e vestiários dos colaboradores (Anónimo, 2003a). 

 
Segundo o Regulamento (CE) nº852/2004, os utensílios e equipamentos que entram em 

contacto directo com os alimentos devem ser limpos e desinfectados com uma frequência 

suficiente para evitar qualquer risco de contaminação. A limpeza dos equipamentos e 

utensílios deve ser tratada como parte integrante do processo de produção, não devendo 

nunca ser descurada (Adams e Moss, 2006). 

 
Uma eficaz higiene das instalações, equipamentos e utensílios evita também a criação de 

um ambiente favorável ao desenvolvimento de pragas (como roedores e insectos) as quais 

representam uma séria ameaça à segurança e à adequação dos alimentos (Anónimo, 

2003a). 

 
Qualquer estabelecimento alimentar deve cumprir os requisitos legais presentes no 

Regulamento (CE) nº 852/2004 relativamente à higiene das instalações, equipamentos e 

utensílios. 

 
� Higiene Alimentar 

A higiene dos géneros alimentícios compreende as medidas necessárias de forma a 

garantir a sua segurança e salubridade em todas as fases do processo (Anónimo, 1998). 

Assim, a higiene alimentar deve abranger a recepção das matérias-primas, armazenagem, 

preparação, confecção dos alimentos e serviço/distribuição até ao consumidor (Anónimo, 

2006). Em cada uma das etapas referidas anteriormente existem potenciais perigos1 a 

controlar de modo a prevenir a ocorrência de intoxicações alimentares (Anónimo, 2008). 

Tais perigos devem ser identificados, avaliados e prevenidos com a implementação do 

sistema HACCP. 

Segundo o Codex Alimentar (Anónimo, 2003a), os factores que poderão contribuir para a 

higiene dos alimentos são, por exemplo: 

o A refrigeração; 

o O processamento térmico; 

o A irradiação; 

o A desidratação/secagem; 

o A conservação química; 

1 Os perigos que podem ocorrer podem ser de natureza biológica, química e/ou física. 
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o O embalamento em vácuo ou em atmosfera modificada. 

 

II.  ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DO ESTUDO 

 
O principal objectivo desta dissertação consistiu na Avaliação do comportamento dos 

funcionários e do Funcionamento do Sistema HACCP numa unidade de restauração 

pública, o qual permite controlar os perigos e minimizar a sua ocorrência, de forma a obter 

produtos alimentares seguros para o consumidor.  

 
1. Enquadramento e justificação do estudo 

A realização do presente estudo justificou-se pela crescente procura deste tipo de 

refeições bem como com a necessidade de dar resposta a essa mesma procura, 

assegurando sempre a qualidade do produto enquanto disponibilizado para venda. Por 

outro lado, pretende-se que a qualidade e a segurança dos produtos disponibilizados 

sejam uma prioridade, dada a grande diversidade de oferta que existe neste tipo de 

estabelecimentos. Aliado a este facto, e partindo dos procedimentos de boas práticas de 

higiene e segurança alimentar estabelecidos pela empresa de restauração bem como do 

sistema HACCP existente na mesma, este estudo teve como objectivo verificar se os 

produtos finais se encontravam nas melhores condições para serem consumidos.  

 
Para a realização do estudo, efectuaram-se 3 ciclos de auditorias internas de boas práticas 

(em Janeiro, Abril e Agosto) a 7 dos 10 restaurantes do grupo, de modo a observar-se a 

evolução de cada unidade. De seguida, escolheram-se três unidades e três pratos prontos 

a consumir de forma a verificar se os mesmos apresentavam características 

microbiológicas consideradas aceitáveis no momento do seu consumo. Após a análise dos 

resultados microbiológicos obtidos e, tendo por base os valores guia propostos por Santos 

et al. (2005), retiraram-se conclusões relativas à higiene e segurança existentes no 

estabelecimento de restauração.  

 
Para complementar a realização do estudo, efectuou-se ainda um questionário de 

motivação e satisfação (Anexo) a alguns colaboradores dos três restaurantes 

seleccionados para a recolha das amostras. Este questionário teve como principal 

objectivo determinar o grau de satisfação e motivação dos funcionários para com a 

empresa em questão.  
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III.  MATERIAL E MÉTODOS 

1. Caracterização da empresa  

A empresa de restauração em estudo nasceu em 1998 e conta actualmente com 10 lojas, 

sendo que a sua maioria encontra-se localizada na grande Lisboa. Ao longo de 12 anos, a 

empresa tem vindo a conquistar notoriedade no mercado, constituindo uma referência a 

nível nacional. Integrada no segmento restaurante com serviço à mesa, é actualmente um 

dos líderes do mercado. 

 
A empresa dispõe ainda de uma unidade de catering (pratos cozinhados e sobremesas – 

sistema “cook & chill”) e armazenagem frigorífica de produtos alimentares, fornecendo 

deste modo os diversos restaurantes do grupo.  

 
Com localizações privilegiadas na área da grande Lisboa, os restaurantes do grupo são 

principalmente frequentados por clientes desde os 18 aos 60 anos.  

 

1.1.  Caracterização dos produtos disponíveis nos restaurantes  

Sendo reconhecida a tendência crescente para o consumo de refeições fora de casa, a 

empresa tem apostado num cardápio variado, disponibilizando desta forma diversos pratos 

tradicionais portugueses bem como pratos da cozinha internacional. Deste modo, é 

possível definir 9 grupos diferentes de pratos (figura 4), dos quais 23% correspondem a 

pratos de carne.  

 
A maioria dos pratos disponibilizados são pratos quentes, ou seja, pratos que foram 

sujeitos a uma confecção.  

 

6%
3%

16%

16%

6%

4%

23%

5%

21%

Grupos de pratos disponibilizados

Entradas

Sopas

Petiscos

Marisco

Vegetariano e Saladas

Massas

Pratos de carne 

Pratos de peixe

Sobremesas

Legenda: 

Figura 4 – Grupos de pratos disponibilizadas nos restaurantes da empresa em estudo.  
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2. Escolha da amostra 

No contexto deste trabalho, e pretendendo avaliar o funcionamento do sistema HACCP 

implementado na empresa, foram escolhidos para amostra três pratos diferentes: 

o Bife à Casa, por ser um prato confeccionado; 

o Salada de Camarão, por ser um prato que não necessita de confecção e 

que é servido frio; 

o Gaspacho, por ser um prato que é confeccionado na unidade de catering da 

empresa, embalado em atmosfera modificada e servido frio. 

 
2.1.  Colheita das amostras 

As três amostras foram obtidas e recolhidas em três dos 7 restaurantes auditados. Por sua 

vez, as auditorias foram efectuadas pela responsável do Departamento da Qualidade da 

empresa e tiveram como suporte uma checklist elaborada pelo próprio departamento. Esta 

é constituída por diversos parâmetros relacionados com as boas práticas de higiene, os 

quais abrangem todas as etapas do processo de produção bem como as diversas áreas 

inerentes. Assim, durante as auditorias, foram sujeitas a avaliação a zona da recepção de 

matérias-primas, o armazém, a cozinha e respectiva copa e, a sala/balcão. Aliado a estas 

áreas, foram ainda sujeitos a avaliação a higiene pessoal dos colaboradores tanto da 

cozinha como da sala/balcão, a zona onde são armazenados os produtos de higiene e 

substâncias perigosas, os registos da cozinha bem como os registas da sala/balcão e, as 

instalações sanitárias tanto dos clientes como dos colaboradores.  

 
 A escolha das unidades baseou-se nas classificações obtidas por cada unidade em cada 

ciclo de auditorias internas (tabela 3), prevalecendo as classificações adquiridas nas boas 

práticas da cozinha. Para se obter a referida pontuação, são tidos em conta os pontos 

máximos teóricos (ou seja, tendo em conta que todos os parâmetros se encontravam 

conformes) e os pontos obtidos (figura 5).  

 

Classi�icação da unidade�%� =  
Pontos obtidos

Pontos máximos teóricos
 × 100 

 

 

 

Assim, as amostras foram obtidas e recolhidas na unidade que obteve a melhor 

classificação em termos de auditorias (Unidade 6), na unidade que obteve a pior 

classificação (Unidade 1) e na unidade que obteve uma classificação intermédia (Unidade 

2) nas duas primeiras auditorias internas realizadas pela empresa. 

 

Figura 5 – Fórmula utilizada para se obter as classificações das auditorias. 
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A obtenção e a recolha das amostras foi efectuada na mesma semana mas em três dias 

diferentes. No entanto, o esquema de recolha das amostras foi o mesmo nos três casos: 

no dia da confecção (ou preparação, no caso dos produtos servidos a frio) e após o 

empratamento, recolheu-se uma amostra de 100g de cada um dos pratos. Depois de 

efectuada a recolha, as amostras foram colocadas em sacos de plástico estéreis e 

acondicionadas numa mala isotérmica até ao Laboratório de Microbiologia do 

Departamento de Botânica e Engenharia Biológica do Instituto Superior de Agronomia, 

onde foi realizado o procedimento analítico.  

 

3. Análises Microbiológicas  

As análises microbiológicas por si só não garantem a segurança de um produto final 

analisado, pois esta é garantida pela implementação de medidas preventivas tais como o 

cumprimento de Boas Práticas de Fabrico e a aplicação do sistema de HACCP. Assim, as 

análises microbiológicas constituem uma mais-valia quando aliadas e integradas num 

sistema com implementação de medidas preventivas (Santos et al., 2005). 

Para a realização deste estudo, efectuaram-se as análises aos seguintes microrganismos: 

o Contagem de microrganismos aeróbios mesófilos a 30ºC; 

o Pesquisa de coliformes e coliformes fecais; 

o Pesquisa de bactérias sulfito-redutoras anaeróbias. 

 
A escolha deste tipo de microrganismos (com excepção das bactérias sulfito-redutoras 

anaeróbias) teve por base o facto de serem microrganismos indicadores de higiene, 

Unidades 
auditadas 

Classificações obtidas (%) 
Cozinha Sala e balcão 

1
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 d
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1 54 69 62 62 71 83 85 80 
2 62 72 61 65 91 79 82 84 
3 60 65 53 59 80 81 73 78 
4 65 74 65 68 89 87 87 88 
5 59 76 58 64 80 91 85 85 
6 80 81 81 81 86 91 87 88 
7 61 71 64 65 80 89 78 82 

Tabela 4 – Classificações obtidas (%) nos três ciclos de auditorias internas realizadas 
pela empresa, em 2010. 
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permitindo assim obter um conhecimento mais generalizado da eficácia da higienização 

quer dos manipuladores de alimentos quer das instalações, superfícies e equipamentos. 

Em relação às bactérias sulfito-redutoras anaeróbias, estas foram escolhidas devido ao 

facto de um dos pratos em estudo (o Gaspaho) ser embalado sob atmosfera modificada e, 

uma elevada contagem deste grupo de microrganismos, pode indicar, para além de uma 

má qualidade microbiológica, um risco elevado para a saúde pública. 

 
Em todos as amostras recolhidas efectuou-se a contagem de mesófilos totais a 30ºC bem 

como a pesquisa de coliformes e coliformes fecais. No entanto, a pesquisa de bactérias 

sulfito-redutoras anaeróbias apenas foi efectuada nas amostras de Gaspacho visto ser o 

único prato embalado sob atmosfera modificada. 

 

3.1.  Preparação da amostra 

A preparação da amostra foi efectuada segundo as regras presentes no manual de 

laboratório Análise Microbiológica de Alimentos. Assim, com os devidos cuidados de 

assepsia e utilizando uma faca e um garfo esterilizados, retiraram-se pequenas porções de 

diferentes zonas da amostra para um saco esterilizado de “Stomacher” de modo a perfazer 

10 g. De seguida, adicionaram-se 90 ml de Triptona Sal e a mistura foi homogeneizada 

durante 90 segundos no homogeneizador Stomacher. Após concluída a homogeneização, 

obteve-se uma suspensão inicial (suspensão-mãe – diluição 10-1 no caso das amostras 

sólidas e a diluição 100 no caso da amostra líquida). 

 

3.2.  Contagem de microrganismos aeróbios mesófilos a 30ºC 

Para a contagem total dos microrganismos aeróbios a 30ºC utilizou-se a metodologia 

descrita na ISO 6610:1992. Assim, a partir das diluições decimais escolhidas, semeou-se 

por incorporação 1 ml do inóculo no meio de cultura PCA (Plate Count Agar). Após a 

incubação a 30ºC durante 72 horas, em aerobiose, procedeu-se à contagem das colónias 

desenvolvidas. Os resultados foram expressos em logaritmos do número de unidades 

formadoras de colónias por grama (log ufc/g). 

 

3.3. Pesquisa de Coliformes e Coliformes fecais 

Na pesquisa de coliformes utilizou-se a Norma Portuguesa NP 2164:1983. Esta norma 

consiste na sementeira por incorporação de 1 ml do inóculo (no caso do Bife à Casa e da 

Salada de Camarão) e de 10 ml do inóculo (no caso do Gaspacho) no meio de cultura 

Caldo de Bílis Verde Brilhante. Após a incubação a 30ºC durante 48 horas, em aerobiose, 

procedeu-se à verificação dos tubos que apresentavam desenvolvimento de coliformes. 
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A pesquisa de coliformes consistiu na contagem de coliformes e de coliformes fecais, 

nomeadamente a Escherichia coli. Para a pesquisa de E. coli provável utilizou-se a Norma 

Portuguesa NP 2308: 1986, a qual consiste na incubação, a 44ºC ±0,5ºC durante 48 horas, 

dos tubos que apresentaram turvação e formação de gás no tubo de Durham. Após a 

incubação, procedeu-se à análise dos mesmos relativamente à pesquisa de E. coli 

provável. 

 
3.4.  Pesquisa de bactérias sulfito-redutoras anaeróbias 

Para a pesquisa de bactérias sulfito-redutoras utilizou-se a metodologia descrita na ISO 

15213:2003 (Anónimo, 2003b). Deste modo, a partir das diluições decimais preparadas, 

semeou-se por incorporação 10 ml do inóculo no meio de cultura ASF (Agar de sulfito de 

ferro). Após a incubação a 37ºC ± 1ºC durante 24 horas, em anaerobiose, procedeu-se à 

pesquisa das colónias desenvolvidas. 

 

IV. RESULTADOS 
 
1. Análises microbiológicas 
 

1.1. Contagem de mesófilos a 30ºC no Bife à Casa, na Salada de Camarão e no 

Gaspacho  

 
Na tabela 5 encontram-se apresentados os resultados das contagens de microrganismos 

obtidos nas amostras recolhidas. Como se pode observar através da mesma, o Bife à 

Casa foi o único prato que evidenciou a presença de mesófilos a 30ºC em quantidade 

muito reduzida. Por sua vez, tanto a Salada de Camarão como o Gaspacho, apresentaram 

um elevado número deste tipo de microrganismos.  

 

 

 

  

UFC/g Unidade 1 Unidade 2 Unidade 6 

Bife à Casa < 10  40  < 10  

Salada de Camarão 1,9 x 105  2,2 x 106  1,9 x 106  

Gaspacho  2,6 x 106  1,1 x 105  1,8 x 106  

Tabela 5 – Resultados da análise microbiologia efectuada aos mesófilos a 30ºC. 
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1.2. Pesquisa de coliformes e coliformes fecais no Bife à Casa, na Salada de 

Camarão e no Gaspacho 

  
Na tabela 6 encontram-se apresentados os resultados da pesquisa de coliformes totais 

obtidos nas amostras recolhidas. A pesquisa dos mesmos foi efectuada em 1 g de amostra 

de Bife e de Salada de Camarão. Por sua vez, a pesquisa de coliformes totais nas 

amostras recolhidas de Gaspacho, foi efectuada em 10 g de produto devido a este 

apresentar uma textura mais líquida comparativamente com as amostras anteriores.  

A pesquisa deste tipo de microrganismos foi ainda efectuada até à diluição 10-6 em cada 

uma das amostras recolhidas. 

 

 

 

De acordo com a tabela 6, é possível observar que o Bife à Casa foi o único prato que não 

evidenciou a presença de coliformes totais. Por sua vez, verificou-se a presença deste tipo 

de microrganismos quer na salada de camarão quer no gaspacho nas três lojas em estudo. 

 
Para a pesquisa de coliformes fecais, nomeadamente de Escherichia coli provável, utilizou-

se os tubos de ensaio que, após a incubação a 30ºC durante 48 horas, apresentavam 

turvação e formação de gás no tubo de Durham. Estes tubos foram novamente incubados 

em estufa a 44ºC ± 0,5ºC durante 48 horas e, posteriormente analisados relativamente à 

pesquisa de E. coli provável. Assim, a pesquisa de coliformes de origem fecal foi apenas 

efectuada às amostras de Salada de Camarão e de Gaspacho. Na tabela 7 encontram-se 

apresentados os resultados obtidos relativamente à pesquisa de Escherichia coli provável. 

  

UFC/g Unidade 1 Unidade 2 Unidade 6 

Bife à Casa < 1 g < 1 g < 1 g 

Salada de Camarão > 105 <106 >106 > 105 <106 

Gaspacho >104 <105 >103 <104 > 105 <106 

Tabela 6 – Resultados da análise microbiologia efectuada aos coliformes totais, em 
UFC/g. 
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Como se pode observar através da tabela 7, a pesquisa de coliformes de origem fecal 

apenas obteve resultados positivos na Unidade 2. Por sua vez, tanto a Unidade 1 como a 

Unidade 6, apresentaram resultados negativos relativamente à pesquisa de E. coli 

provável.  

 
 

1.3. Pesquisa de bactérias sulfito-redutoras anaeróbias no Gaspacho  

 
Como referido anteriormente, a pesquisa de bactérias sulfito-redutoras foi apenas 

efectuada ao prato de Gaspacho. Assim, na tabela 8, encontram-se apresentados os 

resultados obtidos nas amostras recolhidas. 

 

 

 

Como se pode observar pela tabela 8, os resultados obtidos nos três restaurantes em 

estudo foram muito baixos. 

 
2. Questionário de Motivação e Satisfação 
 
O questionário (Anexo) era constituído por um total de 16 perguntas, alternando entre 

perguntas de resposta fechada e perguntas de resposta aberta. 

 
Dos 22 inquiridos, dez foram do sexo feminino e onze do sexo masculino, sendo que um 

dos inquiridos não o mencionou. A maioria dos colaboradores que contribuíram para este 

questionário possuía habilitações académicas ao nível do 12º ano. 

 

UFC/g Unidade 1 Unidade 2 Unidade 6 

Salada de Camarão < 1  >1 < 10 < 1  

Gaspacho  < 1 > 10 < 100 < 1 

  Unidade 1 Unidade 2 Unidade 6 

Gaspacho < 1/ 10g < 1/ 10 g < 1/ 10 g 

Tabela 7 – Resultados da análise microbiologia efectuada aos coliformes fecais (E. coli 
provável), em UFC/g. 

Tabela 8 – Resultados da análise microbiologia efectuada às bactérias sulfito-redutoras 
anaeróbias. 
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De acordo com a figura 6, é possível observar que o principal 

inquiridos foi o salário. Por sua vez, 

equipa mereceram um destaque relativamente ao grau de satisfação, sendo os princ

responsáveis pela grande satisfação dos colaboradores inquiridos. 

factores que contribuíram para a satisfação 

o ambiente de trabalho bem como

geral, é possível observar que a maioria dos inquiridos sentem

empresa em questão.  

 

 
 
 

Quando questionados sobre os principais

de satisfação no local de trabalho dos mesmos, a maioria dos inquiridos teve como 

resposta o salário, seguindo

carreira. Por sua vez, os factores menos va

as regalias sociais e a realização a nível pessoal (figura 
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Figura 6 – Grau de satisfação dos colaboradores da empresa em estudo.
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, é possível observar que o principal factor de insatisfação dos 

. Por sua vez, tanto o ambiente de trabalho como o trabalho em 

equipa mereceram um destaque relativamente ao grau de satisfação, sendo os princ

responsáveis pela grande satisfação dos colaboradores inquiridos. 

que contribuíram para a satisfação em geral dos inquiridos, estes foram sobretudo 

o ambiente de trabalho bem como a realização ao nível pessoal. Assim, e de um modo 

geral, é possível observar que a maioria dos inquiridos sentem-se satisfeitos com a 

Quando questionados sobre os principais factores que contribuem para aumentar o grau 

de satisfação no local de trabalho dos mesmos, a maioria dos inquiridos teve como 

resposta o salário, seguindo-se o trabalho em equipa e a oportunidade de promoção na 

carreira. Por sua vez, os factores menos valorizados foram os prémios de produtividades, 

as regalias sociais e a realização a nível pessoal (figura 7).  

Factores

Grau de satisfação dos colaboradores

Grau de satisfação dos colaboradores da empresa em estudo.
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de insatisfação dos 

tanto o ambiente de trabalho como o trabalho em 

equipa mereceram um destaque relativamente ao grau de satisfação, sendo os principais 

responsáveis pela grande satisfação dos colaboradores inquiridos. Em relação aos 

dos inquiridos, estes foram sobretudo 

Assim, e de um modo 

se satisfeitos com a 

 

factores que contribuem para aumentar o grau 

de satisfação no local de trabalho dos mesmos, a maioria dos inquiridos teve como 

se o trabalho em equipa e a oportunidade de promoção na 

lorizados foram os prémios de produtividades, 
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Grau de satisfação dos colaboradores da empresa em estudo. 
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Figura 7 – Factores passíveis de proporcionar uma maior satisfação no local de trabalho.

Figura 8 – Grau de motivação dos colaboradores da empresa em estudo.
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m relação ao grau de motivação (figura 8), e tendo em conta os resultados apresentados 

relativamente ao grau de satisfação com a empresa em questão

motivado no local de trabalho e apenas uma pequena percentagem 

Factores que proporcionam uma maior satisfação no local de 
trabalho

5%

28%

43%

Grau de motivação dos colaboradores

Muito desmotivado

Desmotivado

Motivado

Muito motivado

Factores passíveis de proporcionar uma maior satisfação no local de trabalho.

Grau de motivação dos colaboradores da empresa em estudo.

Legenda:

Avaliação do Funcionamento do Sistema HACCP numa unidade de restauração pública 
Qualidade e Segurança Alimentar 

25 

 

 

, e tendo em conta os resultados apresentados 

relativamente ao grau de satisfação com a empresa em questão, 43% dos 

e apenas uma pequena percentagem 
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(5%) sente-se muito desmotivado. É ainda possível observar que a percentagem de 

inquiridos desmotivados (28%) é relativamente próxima da percentagem de inquiridos 

muito motivados (24%), o que revela que os mesmos não têm uma resposta unânime entre 

si.  

 
Tendo em conta o número de inquiridos e os resultados obtidos com a realização do 

questionário, torna-se importante referir que tais resultados não devem ser de modo algum 

generalizados aos restantes colaboradores da empresa, dado que a mesma possui 

aproximadamente 200 funcionários no total. 

 

 

V. DISCUSSÃO 
 
De acordo com a informação disponibilizada por Santos et al. (2005), para cada grupo de 

alimentos estudado, são admitidos teores microbiológicos distintos, os quais permitem a 

sua classificação em quatro categorias diferentes consoante a qualidade microbiológica 

dos mesmos: satisfatório, aceitável, não satisfatório e inaceitável/potencialmente perigoso. 

 

De acordo com o tipo de ingredientes que entram na composição de cada prato, o 

tratamento térmico ou outro procedimento aplicado, classificaram-se os produtos em dois 

grupos diferentes. No grupo 1, encontram-se as refeições, sandes, bolos, sobremesas 

doces com ingredientes totalmente cozinhados, ou adicionados de especiarias, ervas 

aromáticas secas, desidratadas ou tratadas por radiação ionizante, de produtos UHT e de 

maionese industrializada. Por sua vez, pertencem ao grupo 2 refeições, sandes, bolos, 

sobremesas doces cozinhadas adicionadas de ingredientes crus e/ou com flora específica 

própria (Santos et al., 2005). Deste modo, o Bife à Casa insere-se no grupo 1 e, tanto a 

Salada de Camarão como o Gaspacho pertencem ao grupo 2. 
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Assim, e tendo por base os resultados obtidos através das análises efectuadas, verificou-

se que no caso do Bife à Casa, os teores de microrganismos totais a 30ºC (tabela 5) bem 

como os teores de coliformes totais (tabela 6), mantiveram-se sempre satisfatórios. Deste 

modo, e tendo em conta os dois parâmetros acima mencionados, verificou-se que este 

prato manteve uma qualidade microbiológica adequada desde o momento em que foi 

confeccionado até ser servido ao cliente. Tais resultados eram esperados dado que o 

produto foi sujeito a uma confecção, sugerindo desta forma que o procedimento de 

confecção definido pela empresa (o qual estabelece que se atinja uma temperatura interna 

do produto superior a 75ºC) foi cumprido. Tal como foi sugerido pela Food Safety Authority 

of Ireland (FSAI) (Anónimo, 2005) o tratamento pelo calor, como a confecção, deve ser o 

suficiente para penetrar no centro térmico do produto, de forma a destruir as células 

vegetativas de qualquer microrganismo patogénico que possa estar presente. Esta 

situação é normalmente alcançada com uma temperatura mínima de 70ºC durante 2 

minutos ou, a 75ºC quando o processo é realizado de forma repentina no centro térmico do 

produto (Anónimo, 2005). No entanto, devemos ter em conta que o processo de confecção 

não destrói todas as células viáveis, como é o caso das formas esporuladas e de algumas 

toxinas microbianas termoresistentes (Anónimo, 2005). Assim, é possível verificar que, 

além do procedimento de confecção ter sido o correcto, a qualidade da matéria-prima 

também era apropriada. 

 
Em relação à Salada de camarão, esta apresentou teores de microrganismos totais a 30ºC 

(tabela 5) e teores de coliformes totais (tabela 6) não satisfatórios nos três restaurantes em 

estudo. Por sua vez, foi na Unidade 2 que se verificou a presença de E. coli provável 

(tabela 7) ainda que em valores satisfatórios. Assim, e tendo em conta os resultados 

Qualidade Microbiológica (ufc/g) 

Microrganismos 
Grupo de 
alimentos 

Satisfatório Aceitável 
Não 

satisfatório 

Inaceitável/ 
potencialmente 

perigoso 

Microrganismos 
totais a 30ºC 

1 ≤ 102 >102 ≤104 > 104 NA 

2 ≤ 103 >103 ≤105 > 105 NA 

Coliformes totais 
1 ≤ 10 >10 ≤102 > 102 NA 

2 ≤ 10 >10 ≤103 > 103 NA 

E. coli 1 e 2 ≤ 10 NA ≥ 10 NA 

Anaeróbios sulfito 
redutores 

1 e 2  ≤ 10 >10 ≤103 > 103 <104 ≥ 104 

Tabela 9 – Valores Guia para avaliação da qualidade microbiológica de alimentos 

cozinhados prontos a comer (Fonte: adaptado de Santos et al., 2005). 
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obtidos, foi possível verificar que a salada de camarão já se encontrava imprópria para 

consumo no momento em que foi servida ao cliente.  

 
A flora microbiana ”total” (onde se encontram inseridos os mesófilos a 30ºC), caracteriza 

em termos microbiológicos, as condições de manipulação, o estado de alteração ou o grau 

de frescura da maioria dos alimentos, podendo em certos casos, servir de medida da sua 

qualidade sanitária. Em relação à presença de coliformes nos alimentos, nomeadamente a 

E. coli, estas são utilizadas como indicadores de origem fecal (Mossel et al., 1995). Assim, 

e tendo em conta a presença destes dois tipos de microrganismos na salada de camarão, 

a qual é constituída essencialmente por alface de 4ª gama, frutas tropicais (nomeadamente 

manga, papaia e kiwi), camarão cozido e molho cocktail, é bastante provável que tenha 

existido uma má manipulação e, consequentemente, uma possível contaminação por parte 

dos colaboradores, tanto na preparação dos produtos que não são confeccionados 

(designadamente a alface de 4ª gama e as frutas tropicais) como no empratamento. Tal 

facto pode ter tido origem em diversos factores, nomeadamente:  

o A falta de formação e sensibilização dos colaboradores em relação à higiene e 

segurança alimentar; 

o A existência de uma certa negligência por parte dos colaboradores em relação 

à higiene das mãos ou, devido à forma como estes a executam não ter sido a 

mais correcta, levando consequentemente a uma contaminação cruzada; 

o À falta meios técnicos. Ou seja, devido aos lava-mãos não se encontrarem em 

bom estado de conservação, à falta e/ou má conservação dos doseadores de 

produtos de higiene ou, à falta dos próprios produtos de higiene (sabão e 

desinfectante), dificultando deste modo uma correcta e eficaz higienização das 

mãos; 

o A utilização de luvas descartáveis de forma incorrecta. Isto é, a troca de luvas 

pode não ter sido feita com regularidade e/ou sempre que necessário; 

o A deficiente ou a inexistência de uma correcta desinfecção dos produtos 

hortofrutícolas, nomeadamente a manga, papaia e kiwi. Esta situação pode 

ocorrer devido ao tempo de contacto entre o produto desinfectante e os produtos 

alimentares não ser o indicado pelo fabricante ou, devido à concentração produto 

desinfectante/volume de água a utilizar não ser a indicada; 

o A uma deficiente higienização dos utensílios e equipamentos de trabalho (o 

que pode originar uma contaminação cruzada); 

o Ao não cumprimento dos prazos de validade primária e secundária definidos 

manual de boas práticas da empresa; 
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o Ao facto de existirem demasiados problemas com os equipamentos de frio, 

dificultando a regulação dos mesmos para temperaturas adequadas. Segundo a 

FSAI (Anónimo, 2005), a temperatura de armazenamento para os produtos 

refrigerados deverá entre os 0ºC e os 4ºC. 

o A um reduzido número de manipuladores de alimentos, o que pode potenciar a 

contaminação cruzada.  

o Às condições estruturais disponibilizadas pela empresa não serem as mais 

adequadas, tais como utensílios e equipamentos no geral. 

 

Relativamente ao Gaspacho, este apresentou teores de microrganismos totais a 30ºC 

(tabela 5) e teores de coliformes totais (tabela 6) não satisfatórios nos três restaurantes 

analisados. Através da pesquisa de E.coli provável no gaspacho (tabela 7), verificou-se 

que a Unidade 2 foi a única que apresentou valores não satisfatórios.  

 
Como referido anteriormente, tanto a presença de mesófilos a 30ºC como a presença de E. 

coli nos produtos alimentares são indicadores das condições de manipulação e higiene a 

que foram sujeitos os alimentos. Deste modo, e dado que o gaspacho é um produto 

confeccionado na unidade de catering da empresa e embalado sob atmosfera modificada, 

é bastante provável que os resultados obtidos através das análises microbiológicas, 

tenham tido como origem a manipulação e consequente contaminação dos alimentos que 

finalizam o empratamento, nomeadamente o camarão, ovo cozido, coentros picados e pão 

torrado. Aliado a este facto, e tendo em conta que o Gaspacho é um prato que apresenta 

um valor de pH relativamente baixo, é possível afirmar que a presença de bactérias 

lácticas neste tipo de produto possam ter contribuído para os resultados de coliformes 

fecais obtidos. Assim, a presença destes dois tipos de microrganismos podem ter tido 

origem nos mesmos factores que contribuíram para a contaminação da Salada de 

camarão.  

 
Em relação à pesquisa de bactérias anaeróbias sulfito-redutoras no Gaspacho e, de 

acordo com os resultados apresentados na tabela 8, é possível verificar que os três 

restaurantes em estudo apresentaram valores satisfatórios. Tal resultado era esperado 

dado que as bactérias sulfito-redutoras são microrganismos bastante sensíveis a valores 

de pH baixo. Assim, e tendo por base os resultados obtidos, é possível afirmar que a 

matéria-prima utilizada para confeccionar o produto em si encontrava-se em boas 

condições de higiene. 
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Perante os resultados obtidos na Salada de Camarão e no Gaspacho, é possível constatar 

que, a forma mais eficaz de avaliar se a metodologia do HACCP se encontrava bem 

implementada, seria através da análise individual de cada ingrediente, de modo a verificar 

qual a origem de cada problema. Assim, e devido à falta de recursos financeiros por parte 

do Laboratório, é possível afirmar que a metodologia escolhida para avaliar o 

funcionamento do sistema HACCP não foi a mais indicada. 

 

 

Tendo como referência as classificações obtidas nas auditorias internas de boas práticas 

de higiene efectuadas às Unidades 1, 2 e 6 (tabela 4) bem como os resultados 

microbiológicos (tabelas 5, 6, 7 e 8), é possível constatar que a Unidade 6, apesar de ser a 

que obteve a classificação mais elevada, encontra-se equiparada à Unidade 1 em relação 

à qualidade a nível microbiológico. É ainda possível verificar que, das três unidades em 

estudo, a Unidade 2 foi a que apresentou uma qualidade microbiológica inferior.  

 

 

Até 2009, a realização de análises microbiológicas de forma a complementar as auditorias 

internas realizadas pela empresa eram efectuadas, no entanto, estas diminuíram 

drasticamente devido a restrições orçamentais. Por sua vez, permanece como objectivo da 

empresa para o próximo ano, que as mesmas sejam retomadas e efectuadas tanto aos 

colaboradores como a diversos equipamentos e utensílios existentes nas cozinhas das 

unidades, de modo a verificar o grau de higiene existente em cada uma. Desta forma, o 

resultado das análises microbiológicas irá novamente contribuir para a classificação das 

auditorias de boas práticas de higiene bem como para a atribuição de prémios.  

Além dos objectivos que a empresa prevê para o futuro, foi possível observar que a 

mesma possui um planeamento para o próximo ano onde se inserem a realização de 

acções de formação em higiene e segurança alimentar bem como a realização de 

auditorias internas com mais frequência do que as existentes actualmente. 

 

Em relação aos resultados obtidos através do questionário de motivação e satisfação, é 

possível observar que, apesar de a maioria dos inquiridos sentir-se insatisfeito com a 

remuneração, estes sentem-se, de um modo geral, satisfeitos com a empresa em estudo. 

Por sua vez, os principais factores passíveis de contribuir para aumentar o grau de 

satisfação dos mesmos no local de trabalho foram o salário, o trabalho em equipa e a 

oportunidade de promoção na carreira. Quando questionados sobre o grau de motivação, 

43% dos inquiridos diz sentir-se motivado no seu local de trabalho. Deste modo, é possível 
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constatar que, apesar de se sentirem insatisfeitos com o salário, os colaboradores 

acreditam na determinação da empresa bem como na aposta de uma melhoria contínua 

por parte da mesma. Assim, e tendo em conta a desmotivação de uma percentagem 

apreciável dos funcionários (28%), não será de estranhar que o pouco empenho dos 

mesmos no seu local trabalho, poderá colocar em risco o trabalho de todos os outros 

colaboradores. 
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VI. CONCLUSÃO 
 
A avaliação do sistema HACCP implementado na empresa, ainda que efectuada com um 

número limitado de análises microbiológicas, permitiu detectar várias não conformidades.  

Deste modo, é possível afirmar que o sistema HACCP implementado na empresa em 

estudo não funcionava de forma correcta, sendo que um dos factores para que tal 

aconteça é a difícil assimilação dos colaboradores em relação à formação incidida nas 

boas práticas de higiene. Para que a metodologia do HACCP seja alcançada com êxito, é 

essencial o empenho por parte da gerência bem como o fazer cumprir os requisitos 

exigidos pelo sistema. 

 
Através dos resultados obtidos, foi possível verificar a enorme importância da higiene tanto 

ao nível dos manipuladores de alimentos, como das instalações, equipamentos e 

superfícies onde existe manipulação e preparação de géneros alimentícios, tendo em vista 

a obtenção de produtos que não sejam susceptíveis de colocar em risco a saúde do 

consumidor. Assim, torna-se indispensável a existência de um sistema capaz de controlar 

a eficácia da higiene dos manipuladores como a eficácia das operações de limpeza e de 

desinfecção das superfícies de trabalho, dos equipamentos e utensílios que contactam 

com produtos alimentares. Deste modo, além da inspecção visual efectuada durante as 

auditorias internas, é fundamental que as mesmas sejam complementadas com a 

realização de análises microbiológicas efectuadas aos manipuladores de alimentos bem 

como aos equipamentos e superfícies de trabalho. 

 
Também a formação em higiene e segurança alimentar assume uma elevada importância, 

na medida em que através dela se pode alterar os comportamentos e práticas 

inadequadas por parte dos manipuladores. Para que seja efectiva, a formação deve ter a 

capacidade de sensibilizar os funcionários de modo a terem noção do quão importante é o 

seu papel na garantia da segurança alimentar. 

 
Associado às boas práticas de higiene que devem ser efectuadas pelos manipuladores de 

alimentos, e não menos importante, são as infra-estruturas e equipamentos necessários 

para a realização dessas mesmas práticas. Assim, é fundamental a existência de 

instalações, equipamentos e utensílios adequados, bem como de uma manutenção 

apropriada. 

 
Para finalizar, foi possível constatar que o sistema de HACCP implementado na empresa 

apresenta algumas lacunas ao nível da formação dos manipuladores de alimentos bem 

como das infra-estruturas das unidades. Tais factos permitem concluir que, os 
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fundamentos em que a metodologia do HACCP se baseia, apelam à necessidade de uma 

melhoria contínua e a curto prazo ao nível destas áreas.  
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ANEXO 
 

Questionário para avaliar o grau de motivação e satisfação 

dos colaboradores das unidades em estudo 
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Preencha a sua resposta com uma cruz (x) 

1) Idade: 

       Menos de 25 anos 

       25 - 34 anos 

       35 – 44 anos 

       Mais de 45 anos 

 
2) Sexo: 

       Feminino                                                        Masculino          

 
3) Nacionalidade (opcional): 

       Portuguesa 

       Brasileira 

       Cabo Verdiana 

       Angolana 

       Nepalesa 

       Filipina 

       Santomense 

       Outra                              Qual?.................................................. 

 
4) Escolaridade: 

      4ª Classe 

      9º Ano 

      12º Ano 

      Curso Superior 

      Outro                               Qual?.................................................. 

Este questionário tem como objectivo aferir o grau de satisfação e motivação dos 

colaboradores sobre as actividades que desenvolvem. Os dados adquiridos serão utilizados 

para estudos quantitativos. 

Este questionário é de natureza confidencial. O tratamento deste, por sua vez, é efectuado 

de forma global, não sendo sujeito a uma análise individualizada, o que significa que o 

anonimato do colaborador é respeitado. 
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5) Cargo que ocupa no local de trabalho: 

      Ajudante de Cozinha 

      Chefe/responsável de Cozinha                                 

      Empregado de Sala 

      Empregado de Balcão 

      Empregado de Passe 

      Chefe/responsável de Sala 

      Gerente 

 

 

 

6) Há quanto tempo trabalha na área? 999999999999999999999 

 

 

7) Há quanto tempo trabalha na empresa em estudo? 9999999999. 

 

 

 
8) Sente que trabalha numa organização inovadora e em permanente melhoria? 

Sim                                                                     Não  

 

 

Porquê?  
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9) Qual o grau de satisfação em relação a: 
 

  
Insatisfeito 

Pouco 
Satisfeito 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

Salário         
Carga horária         

Prémios de Produção         
Progressão de carreira         
Reconhecimento pelo 
trabalho efectuado 

Regalias sociais 
(subsídios, seguro de 
acidentes de trabalho, 

protocolos com entidades 
médicas, etc.)         

Ambiente de trabalho 
(respeitador, ambiente 
entre colegas, etc)         
Trabalho em equipa 
Formação Profissional 
Estabilidade no posto de 

trabalho 
Realização Pessoal 

     

10)  O grau de satisfação que tinha há 1 ano era mais elevado? 

Sim                                                                     Não  

 

Porquê?  

  99999999999999999999999999999999999999  

 

11) Dos seguintes factores, seleccione os três (3) que lhe proporcionam uma maior 
satisfação no seu local de trabalho: 

       Realização profissional  

       Salário 

       Condições de trabalho 

       Trabalho em equipa 

       Formação Profissional 

       Prémios de Produtividade 

       Reconhecimento pelo trabalho efectuado 

       Regalias Sociais (subsídios, seguro de 
       acidentes de trabalho, protocolos com entidades médicas, etc.)      
   

Oportunidade de 
promoção na carreira 

Estabilidade do posto 
de trabalho 

Realização Pessoal 
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12)  Encontra-se disponível para aceitar novos desafios e/ou funções? 

Sim                                                                     Não  

 

13)  Recomendaria a um amigo que viesse trabalhar para a empresa em estudo? 

Sim                                                                     Não  

 

Porquê?  

 9.9999999999999999999999999999999999999  

 
14)  Sairia da empresa se (assinalar apenas 1 opção):  

 Fosse ganhar mais dinheiro 

 Mudasse de profissão 

 Tivesse menos trabalho e mais tempo livre 

 Outra                                                                      Qual? 99999999999.. 

 

15) O que mudaria na sua empresa para aumentar o grau de satisfação e motivação nos 

seus colaboradores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16) Qual é o seu grau de motivação no local de trabalho? 

        Muito desmotivado 

        Desmotivado 

        Motivado 

        Muito Motivado 

 
 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 


