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Resumo 

 

A actual posição dos mercados e da sociedade em termos de Segurança Sanitária 

Alimentar vieram impor um elevado grau de exigência a todos os intervenientes na cadeia 

alimentar, as quais quiseram responder em conformidade e demonstrar as suas 

capacidades para identificar e controlar potenciais perigos associados aos alimentos. 

Este trabalho descreve as fases inicias de desenvolvimento de um sistema de gestão 

de segurança sanitária alimentar segundo a ISO 22000:2005, numa empresa dedicada à 

exportação de produtos da pesca frescos. A empresa opera a nível internacional, num 

segmento alto do mercado, e por isso foi verificada a necessidade de certificar o sistema de 

gestão de segurança sanitária alimentar para aumentar a sua competitividade e garantir o 

cumprimento dos requisitos de segurança sanitária alimentar a nível global. 

Numa fase inicial de desenvolvimento do projecto realizou-se uma auditoria interna de 

diagnóstico. Com base na análise dos resultados foi planeado o sistema de gestão da 

segurança sanitária alimentar e preparada a sua plena implementação sem ser definido um 

prazo para a conclusão. As necessidades de planeamento verificadas foram inicialmente de 

preparação de documentação. No decorrer do projecto foi dedicada especial atenção à 

análise dos critérios internos de classificação individual dos produtos da pesca frescos, por 

métodos sensoriais, uma vez que estes critérios sustentam a política interna de qualidade. 

Devido às limitações de tempo curriculares este trabalho não acompanhou o projecto até à 

sua completa implementação e certificação. 

 

Palavras chave: Produtos da pesca, Segurança sanitária alimentar, SGSA, ISO 22000:2005. 
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Abstract 

 

The current position and demands of the market and society in terms of food safety 

imposed a high standard to all stakeholders in the food chain, which wanted to answer 

accordingly and demonstrate their abilities to identify and control potential hazards 

associated with food. 

This thesis describes the early stages of development of a food safety management 

system, according to ISO 22000:2005, for a company dedicated to the export of fresh fishery 

products. The company operates internationally in the top segment of the market witch 

required the certification of the food safety management system, to increase its 

competitiveness and ensure compliance with food safety requirements worldwide. 

In an initial phase of the project development took place an internal audit of diagnosis. 

Based on the analysis of the results, the food safety management system was planned and 

prepared for its full implementation without a set deadline for its conclusion. The planning 

needs were initially the preparation of documentation. During the project design, a special 

attention was devoted to the analysis of internal criteria for classification of individual fresh 

fishery products, by sensory methods, since these criteria support the internal policy of 

quality. Due to curriculum time constraints this study did not follow the full implementation 

and certification. 

 

Keywords: Fishery products, Food Safety, FSMS, ISO 22000:2005. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento 

 
A transacção dos produtos da pesca frescos a nível global só se tornou possível a 

partir de meados do século XX, com a evolução das redes de transportes e 

telecomunicações, em paralelo com o desenvolvimento tecnológico que permitiu o 

fornecimento de alimentos perecíveis em tempo útil. Ao longo do mesmo período verificou-   

-se a crescente procura dos mercados e consumidores por produtos da pesca. Com o 

aumento do consumo, a probabilidade de mais consumidores serem expostos a diferentes 

perigos relacionados com o consumo dos produtos da pesca, aumentou. Se a isso se 

acrescentar a grande diversidade de origens dos produtos, conclui-se que se tornou cada 

vez mais difícil garantir a respectiva rastreabilidade e segurança fora de sistemas altamente 

controlados. 

A natural consequência de todo este rápido processo levou a que muitos governos 

procurassem melhorar cada vez mais as medidas de segurança impostas ao controlo dos 

produtos da pesca, à sua captura e comercialização. A partir da adopção de sistemas de 

análise de perigos e pontos críticos de controlo, foi possível garantir mais qualidade e 

segurança aos consumidores. A própria indústria a título individual ou em associações de 

produtores procurou desenvolver sistemas de segurança alimentar (doravante cada vez que 

for referido “segurança alimentar” deve entender-se “segurança sanitária alimentar”) 

específicos para a sua área de actividade e realidade local, de forma a terem mais garantias 

e controlo. A proliferação destes sistemas tornou-os de difícil aplicação para as empresas 

que desejassem operar em mercados com diferentes sistemas preferenciais. Uma 

importante consequência directa de todas estas iniciativas foi a difusão dos princípios de 

segurança dos alimentos por todo o mundo, tornando-os uma das principais preocupações 

de todos os agentes da cadeia alimentar. Foi então preciso encontrar uma solução que 

impedisse a proliferação de referenciais, era necessária uma norma de alcance mundial, 

com uma abordagem integrada e multidisciplinar, que fosse harmonizada ao longo de toda a 

cadeia alimentar. A materialização destes objectivos foi alcançada com a ISO 22000:2005. 

A uniformização das normas de certificação dos sistemas de gestão de segurança 

alimentar garante às empresas, um acréscimo de competitividade a nível global. Foi com 

esse propósito que a Pescaviva - Comércio e Indústria de Pescado S.A., empresa onde 

realizei o estágio curricular, definiu como objectivo estratégico a implementação e futura 

certificação do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar (SGSA) pela norma NP EN ISO 

22000:2005. Esta unidade industrial de comercialização de produtos da pesca frescos tinha 

já implementado um sistema de segurança alimentar baseado nos princípios Hazard 

Analysis and Critical Control Points (HACCP). A Dissertação de Mestrado que aqui 

apresento resultou do trabalho realizado ao longo do período em que estagiei na referida 

empresa com o objectivo de aprender e contribuir para o desenvolvimento deste projecto. 



2 
 
 

1.2 Objectivos 

 
Esta dissertação tem por objectivo analisar o sistema de segurança alimentar já 

implementado na unidade industrial, que se encontra de acordo com os requisitos do 

sistema HACCP, para estudar, em paralelo, as oportunidades de melhoria e as 

necessidades de alteração dos pré-requisitos ou pontos críticos de controlo de acordo com 

os requisitos estabelecidos na norma ISO 22000:2005. 

Pretendeu-se, assim, dar cumprimento às exigências da ISO 22000:2005, de forma a 

permitir a futura certificação do sistema de gestão de segurança alimentar da empresa, de 

acordo com esta norma. No decorrer do projecto foi considerada relevante a análise dos 

critérios internos de classificação individual dos produtos da pesca frescos, numa 

abordagem prática à avaliação do grau de frescura por métodos sensoriais, uma vez que 

estes critérios sustentam a política de qualidade da empresa. 

O desenvolvimento do novo sistema veio definir linhas de orientação para uma eficaz 

implementação e manutenção do sistema de gestão de segurança alimentar. A execução 

deste projecto acabou por ser maioritariamente documental, não tendo sido implementado 

na sua totalidade, até ao final do período de estágio.  

 

1.3 Actividades desenvolvidas no período de estágio 

 
O estágio de natureza curricular decorreu na empresa Pescaviva - Comércio e 

Indústria de Pescado S.A., no período compreendido entre 21 de Outubro de 2009 e 3 de 

Abril de 2010. De forma sucinta o estágio consistiu no acompanhamento e colaboração com 

o Médico Veterinário da empresa, Dr. Bruno André Ribeiro da Silva Farinha, em todas suas 

funções enquanto responsável máximo pelo Departamento de Qualidade e Segurança 

Alimentar da empresa. 

De forma mais detalhada passo a descrever as actividades desenvolvidas durante o 

período de estágio. Acompanhei diariamente, a actividade de produção da empresa do 

sector responsável pela exportação, e pontualmente acompanhei as áreas responsáveis 

pela produção para grandes superfícies e restauração. 

O acompanhamento da produção pressupõe que desde a chegada dos produtos da 

pesca, estes sejam observados pelos elementos responsáveis do departamento de 

qualidade e segurança alimentar, para que se identifiquem imediatamente quaisquer não 

conformidades com o que está estabelecido com os fornecedores da empresa. A supervisão 

dos produtos é feita ao longo de toda a linha de produção, até ao momento em que o 

produto acabado, é armazenado ou imediatamente expedido.  

Nas madrugadas de cada terça-feira e sábado, o acompanhamento contínuo da 

produção era a principal função que desempenhava; nos outros dias da semana contactava 

directamente com a produção nas últimas horas de actividade, para verificação no local dos 
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dados produtivos, e ainda para registar manualmente as temperaturas verificadas nos 

equipamentos de frio. 

Semanalmente estive presente nos actos de inspecção efectuados pela Direcção 

Geral de Veterinária – Direcção de Intervenção Veterinária do Oeste (DGV-DIVO), para 

verificação do estado de conformidade com a legislação, dos produtos que se destinavam a 

países extracomunitários e que exigiam este controlo específico. 

Ainda ao nível da produção participava na recolha e análise de registos, nos actos de 

recolha de amostras para análises planeadas no SGSA e ainda na observação de todas as 

infra-estruturas e materiais essenciais ao bom funcionamento da linha de produção da 

empresa. Sempre que planeado, foi também realizado o acompanhamento aos sectores de 

venda para as grandes superfícies e restauração. 

No interesse da empresa de serem verificadas as condições de conservação e 

transporte das matérias-primas que, posteriormente, comercializa, acompanhei os Médicos 

Veterinários da empresa à lota de Peniche, para observação da descarga de uma das 

embarcações, dedicadas à captura de espadarte (Xiphias gladius). O objectivo primordial foi 

a observação das condições de conservação no transporte e desembarque destes produtos 

da pesca, para identificar oportunidades de possíveis melhorias nos procedimentos. 

Nos dias da semana de horário diurno, foi possível sob a orientação do Dr. Bruno 

Farinha desenvolver o SGSA de acordo com os requisitos da ISO 22000:2005, criando a 

documentação necessária ou actualizando a já existente de acordo com os novos requisitos, 

para integrarem o Manual de Gestão da Segurança Alimentar (MGSA). Durante o 

desenvolvimento desta etapa foi detectada a necessidade de analisar de forma detalhada os 

critérios internos e os procedimentos de classificação individual dos produtos da pesca, com 

o objectivo de os fundamentar. A empresa trabalha diariamente com grandes quantidades 

de produtos da pesca frescos, de elevado valor comercial. A realidade em que esta empresa 

se insere exige a utilização de requisitos que vão para além dos estabelecidos na legislação, 

para dar resposta às solicitações individuais dos clientes. 

 Participei na actualização e melhoria do Manual de Boas Práticas, com o objectivo de 

incluir todas as necessidades operacionais específicas desta unidade industrial. A 

actualização do Manual de Boas Práticas teve também como objectivo futuro a realização 

de actos de formação avançada para os funcionários da empresa.  

Ainda no capítulo de elaboração e desenvolvimento da documentação, estive presente 

e auxiliei na preparação de uma auditoria externa levada a cabo por um dos clientes da 

empresa. Participei também na actualização do plano HACCP, necessário para o 

licenciamento de um espaço comercial da mesma empresa, consagrado à comercialização 

directa de produtos da pesca a retalhistas no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa 

(MARL).  
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Durante o período de estágio acompanhei o desenvolvimento inicial do novo software 

de gestão de géneros em armazém, que proporcionará uma forma informatizada de gerir a 

rastreabilidade das matérias-primas e produtos comercializados. 

No sentido de reflectir para o exterior a política interna da empresa, e estabelecer 

contacto com actuais e futuros clientes, foi decidido actualizar a respectiva página da 

internet, na qual cooperei com a produção conteúdos na forma de texto e de imagens 

fotográficas que serviram para ilustrar o catálogo de produtos disponíveis para venda. No 

cumprimento deste objectivo colaborei activamente na recolha das imagens ilustrativas das 

espécies para venda. Devido a circunstancialismos próprios de uma unidade industrial como 

horários de funcionamento muito alargados; questões relacionadas com a segurança 

alimentar; e ainda a época do ano em que decorreu o estágio, não foi possível ficar com 

prova fotográfica de todas as espécies que são comercializadas pela empresa. 

Durante o período de estágio tive ainda oportunidade de participar em acções de 

formação recomendadas pelo Dr. Bruno Farinha, e que considero relevante enunciar por 

terem sido importantes para a minha formação; por ordem cronológica participei no 

seminário “Desafios e Soluções para o Sector Alimentar”, promovido pela Associação 

Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares (ANCIPA), que decorreu no 

dia 21 de Outubro de 2009; frequentei o curso de “Qualidade e Segurança de Produtos da 

Pesca e Aquacultura, realizado pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 

Técnica de Lisboa, nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2009; por último estive presente no 

workshop “Como criar um negócio na área das ciências veterinárias”, realizado pela 

Faculdade de Medicina Veterinária no dia 17 de Março de 2010. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 
A presente dissertação obedece a uma organização em diferentes capítulos. 

O capítulo inicial consiste na apresentação do tema do trabalho, os respectivos 

objectivos e enquadramento, assim como as actividades desenvolvidas durante o período 

de estágio. No segundo capítulo, são apresentados os fundamentos teóricos da dissertação 

e relativos aos aspectos considerados mais importantes das temáticas abordadas nos 

capítulos seguintes. O terceiro capítulo, materiais e métodos, começa com uma breve 

descrição da empresa estudada e caracterização da unidade industrial, posteriormente são 

apresentadas as metodologias utilizadas para a realização das diferentes etapas do 

trabalho. No quarto capítulo são apresentados os resultados, as necessidades e as soluções 

adoptadas para a empresa respeitar os requisitos da ISO 22000:2005, e ainda as acções a 

realizar no futuro para a completa implementação do sistema de gestão da segurança 

alimentar. Por último um capítulo dedicado a conclusões retiradas do trabalho realizado, e 

considerações gerais finais.  



5 
 
 

2. Revisão Bibliográfica 

 
2.1 Segurança Alimentar 

2.1.1 Segurança Alimentar - revisão histórica 

 
Desde os mais primitivos registos ideográficos que se encontram referências a 

alimentos e às regras inerentes ao seu consumo e comercialização. As evidências históricas 

provam que a preocupação com os alimentos nos acompanha desde o início da história da 

Humanidade. As referências a esta temática são facilmente encontradas em obras antigas 

da literatura Chinesa, Hindu, Egípcia, Grega e Romana, e faziam parte das doutrinas 

religiosas. Aos crentes eram impostas proibições ou regras no consumo de determinados 

alimentos, quer fosse por razões simbólicas ou para prevenir problemas de saúde pública; 

assim chegaram até ao presente muitas destas regras que são testemunho vivo de uma 

preocupação ancestral na relação do Homem com os alimentos. Durante a Idade Média 

estabeleceram-se organizações de atacadistas que procuraram regular os procedimentos e 

as transacções comerciais para prevenirem a adulteração e falsificação de produtos 

alimentares, fossem eles locais ou oriundos de destinos exóticos e por isso muito valiosos 

(Lasztity, Petro-Turza & Földesi, 2004). A título de curiosidade, encontram-se na obra “Livre 

des Métiers” escrita por Étienne Boileau, e publicada em 1268, referência aos 

procedimentos adequados para cada um dos ofícios da época, estando lá consagradas, por 

exemplo, as regras para vendedores de leite, vendedores de peixe, talhantes e outros, com 

o objectivo de com base nos conhecimentos da época proteger a saúde pública e o 

interesse dos consumidores. Este documento ilustra o tema de forma pormenorizada 

chegando a estabelecer penas a aplicar em caso de infracção. Nos séculos que se seguiram 

pouco se alterou, tendo a natural sofisticação dos métodos utilizados na adulteração dos 

alimentos sido acompanhada pelo desenvolvimento de novas técnicas aplicadas na 

detecção de fraudes. Só bem mais tarde é que os governos, autoridades regionais e locais 

começaram a efectuar um controlo efectivo dos alimentos, apoiados em conhecimentos 

empíricos (Lasztity, et al., 2004). 

Com a Revolução Industrial a partir de meados do século XVIII, houve uma profunda 

alteração na produção e distribuição dos alimentos. Este momento histórico, Revolução 

Industrial, marcou a passagem da auto-suficiência para a dependência de terceiros tendo 

simultaneamente condicionado alterações nos hábitos alimentares, o que gerou novos 

problemas de saúde pública. Só a meio do século XIX foram acautelados esses problemas, 

com o desenvolvimento e aprovação de leis actualizadas nos países industrializados; 

contudo, as leis eram ainda pouco específicas e não existiam entidades dedicadas à sua 

aplicação (Huss, 1988). Por essa altura, os recentes desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos vieram ainda ampliar a dimensão do problema, a partir de 1835 Agostino Bassi 

(1773-1856), pela primeira vez demonstrou que os microrganismos eram causadores de 
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doença (Prescott, Harley & Klein, 2005), e desta nova evidência a microbiologia 

desenvolveu-se ainda mais rápido do que até então. Na mesma época deu-se o advento da 

química moderna, e com ele surgiu todo um novo conjunto de oportunidades e novos 

desafios. Na indústria alimentar passaram a ser incluídas nos alimentos substâncias 

sintetizadas das quais pouco ou nada se sabia, e o tempo veio provar não serem seguras do 

ponto de vista sanitário para os consumidores. Impulsionados por todos estes progressos, e 

pela opinião pública, os estados foram obrigados a dar mais um passo em frente, criaram-se 

agências dedicadas à inspecção e combate à fraude dos alimentos, e baseados em 

evidência científica, foram revistas e consolidadas as leis vigentes (Lasztity, et al., 2004). 

A partir do meio do século XIX a indústria, nas mais diferentes áreas, sentiu a 

necessidade de desenvolver normas no sentido de facilitar as transacções internacionais. 

Os estados, de seguida, inspirados na mesma ideia e confrontados com novos problemas, 

sentiram a necessidade de criar organizações de normalização. Assim, e durante a década 

de 1920 nos países europeus industrializados formaram-se organizações nacionais de 

normalização. Mais tarde, surgiu a necessidade de harmonizar essas normas para 

acompanharem a rápida expansão do comércio internacional e estimular os serviços de 

controlo dos alimentos para garantia da segurança alimentar. A primeira iniciativa com esse 

objectivo foi a International Federation for National Standardizing Associations (ISA), 

formada em 1926, mas devido às duas grandes guerras mundiais, nunca chegou a cumprir 

a função para que tinha sido criada. A concretização dessa intensão só se tornou realidade 

em 1946 com o estabelecimento da International Organization of Standardization (ISO), 

organização não-governamental que entrou em funções imediatamente. Em 1962 duas 

organizações governamentais americanas a Food and Agriculture Organization (FAO) e a 

World Trade Organization (WTO) criaram a Codex Alimentarius Comission (CAC) com 

objectivos semelhantes aos da ISO. Desde então a evolução da indústria alimentar foi 

exponencial, e o conhecimento dos perigos e riscos a que os consumidores estão 

diariamente expostos aumentou consideravelmente. Por estas razões o desenvolvimento de 

leis e normas mais capazes tem unido esforços no sentido de se chegar a uma 

harmonização a nível internacional (Lasztity, et al., 2004). 

Apesar de todo o desenvolvimento conseguido nos últimos séculos, países menos 

desenvolvidos demoraram a seguir o exemplo dos países pioneiros na industrialização, e 

ainda hoje existem nações que, pelas mais diferentes razões, não conseguem aplicar a 

legislação que têm, ou em casos mais raros não têm legislação para aplicar (Lasztity, et al., 

2004). 
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2.1.2 Sistemas de Segurança Alimentar 

 
A alteração da relação das pessoas com os alimentos, desde o início do século XX, 

veio impor um novo desafio no capítulo da segurança alimentar, passando a ser requerido a 

todos os estados uma estreita cooperação no estabelecimento de normalizações comuns e 

de sistemas de vigilância às transacções comerciais. Os intervenientes numa cadeia 

alimentar passaram a ter a responsabilidade de garantir a segurança dos produtos 

alimentares nas fases em que intervêm, considerando as consequências das suas escolhas 

e a qualidade final dos produtos, independentemente da natureza das actividades que 

desenvolvem (Rooney & Wall, 2003). 

Em menos de um século o comportamento dos consumidores alterou-se 

drasticamente. Hoje em dia os produtos alimentares têm de garantir à partida que são 

seguros para a saúde pública, que se encontram em perfeitas condições de higiene, que 

são de boa qualidade nutricional e que respeitam o bem-estar animal(Verbeke & Viaene, 

1999). Além disso, actualmente, há consumidores que procuram a certificação dos produtos, 

para que lhes seja assegurada a proveniência geográfica e os métodos pelos quais eles são 

produzidos, mas a cabal resposta a estas solicitações é complexa (European Commission, 

2004).  

Os sistemas de segurança alimentar pretendem ser a primeira linha de defesa da 

saúde pública. Por mais profissional e eficaz que uma determinada empresa seja, nunca 

está cabalmente preparada para um problema inesperado, pelo que a resposta e análise de 

possíveis cenários, garante, a longo/médio prazo, uma melhor preparação para as 

empresas enfrentarem situações inusitadas (Doeg, 1995). 

O desenvolvimento daquele que é hoje o mais conhecido sistema de análise de 

perigos e pontos críticos de controlo, denominado internacionalmente por HACCP, é o 

resultado do desenvolvimento de outros sistemas de segurança ao longo do século XX. Os 

conceitos básicos do HACCP podem ser encontrados logo a partir do meio da década de 

1930, no trabalho Hazard Opportunity Studies, que foi implementado na indústria química, 

como um sistema de controlo de perigos, denominado Hazards and Operability Analysis 

(HAZOP) (Mayes & Kilsby, 1989). Mas já antes, na década de 20 do mesmo século, Walter 

A. Shewart utiliza um ciclo de desenvolvimento com foco na melhoria contínua, conhecido 

por Plan Do Check Act (PDCA), este sistema mais tarde, em 1950, voltou a ganhar 

destaque pela mão de W. E. Deming (Tague, 2005). 

O desenvolvimento do HACCP foi o resultado de dois grandes impulsos. O primeiro 

está associado a W. E. Deming, cujas teorias de gestão de qualidade foram consideradas 

determinantes na alteração da percepção da qualidade dos produtos japoneses a partir de 

1950. O Dr. Deming e colaboradores desenvolveram o sistema Total Quality Management 

(TQM), que pressupunha uma abordagem abrangente a todo o processo de manufactura, 

melhorando a qualidade e reduzindo custos (FAO, 1998). O segundo impulso foi dado pela 
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Pillsbury Company, em 1959, quando propôs o sistema HACCP à National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) e aos laboratórios do exército Norte-Americano, que se 

empenhavam em encontrar uma solução sanitariamente segura para a alimentação dos 

astronautas num ambiente de isolamento em gravidade reduzida. O HACCP apresentado na 

altura era baseado no sistema FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) que era usado em 

projectos de engenharia e que pressupunha a identificação em cada etapa do processo, dos 

erros que pudessem ocorrer, suas causas prováveis e seus efeitos, para serem 

estabelecidos posteriormente os mecanismos de controlo mais adequados. O HACCP 

apresentado na proposta da Pillsbury Company, consistia nos três seguintes princípios 

(Stevenson & Bernard, 1999): 

 Identificação de perigos; 

 Determinação dos pontos críticos de controlo; 

 Estabelecimento de sistemas de monitorização. 

 

A apresentação ao público do conceito HACCP aconteceu mais tarde, em 1971, nos 

Estados Unidos da América, durante a National Conference on Food Protection, e desde 

então tem continuado a evoluir (Bauman, 1993). Foi o programa Codex Alimentarius, que 

veio universalizar o HACCP. Este programa foi iniciado no princípio da década de 60 pela 

FAO e WHO (World Health Organization) e tinha o objectivo de harmonizar as leis e códigos 

internacionais de maneira a salvaguardar a saúde dos consumidores e encorajar as boas 

práticas na comercialização de bens alimentares (Forsythe & Hayes, 1998). O programa 

ganhou mais importância com a formação da WTO, que apresentou em Tóquio, no ano de 

1979, o TBT (Technical Barriers to Trade) que veio estabelecer novas políticas no controlo 

dos alimentos. A Codex Alimentarius Comission (CAC) incorporou as Guidelines for the 

application of the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system em 1993, 

aquando da sua vigésima reunião, em Genebra, Suíça. O HACCP foi adoptado pela CAC, e 

por isso apontado como o sistema preferencial pelos seus países membros que, em 2000, 

representavam 97% da população mundial (Ottaway, 2003). Foi também em 1993 que a 

União Europeia procedeu à harmonização das suas normas gerais aplicadas aos géneros 

alimentícios, integrando os princípios do Sistema HACCP, através da adopção da Directiva 

nº 93/43/CEE, do Conselho, de 14 de Junho de 1993, mais recentemente revogada pelos 

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

2004 relativo à Higiene dos Géneros Alimentícios e Regulamento (CE) nº 853/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 29 Abril de 2004. Em 1997, na vigésima primeira 

reunião da CAC, foi aprovada uma revisão do documento e desde então todos os países 

envolvidos procuraram trabalhar em uniformidade, utilizando esta ferramenta de gestão. 

Apesar de todo o empenho, os resultados não foram imediatos uma vez que a adopção do 
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HACCP pelos países membros do Codex é voluntária (Stevenson & Bernard, 1999; Vela, 

2003). 

As motivações iniciais que levaram à adopção do sistema HACCP, foram desde logo a 

vontade de reduzir o número de incidentes relacionados com a transmissão de doenças por 

via alimentar, garantir a distribuição de alimentos seguros às populações e promover as 

transacções de produtos alimentares (Ehiri, Morris & McEwen, 1997). Este sistema no 

entanto não é de aplicação directa, já que o HACCP tem de ser desenvolvido para cada 

linha de produção de alimentos e adaptado para cada produto e processo individual (Cruz, 

Cenci & Maia, 2006). O sistema HACCP possui uma base científica, assente numa 

abordagem sistemática que permite garantir a inocuidade do alimento, e redução de custos 

operacionais, uma vez que diminui a necessidade de realizar análises microbiológicas e a 

destruição ou o reprocessamento do produto final, por razões de segurança (Stevenson & 

Bernard, 1999). 

Antes da planificação de um sistema HACCP deve ser realizada uma auditoria inicial, 

para garantir que estão implementadas e em funcionamento medidas básicas de higiene, 

conhecidas como boas práticas, e que devem estar implementadas como pré-requisito para 

permitir que o sistema se centre nas etapas, ou procedimentos que são críticos para a 

segurança dos alimentos produzidos. Estas medidas, denominadas no seu conjunto Pré-      

-requisitos HACCP (Tabela 1), constituem a base sólida para a implementação de um 

sistema HACCP efectivo (Slatter, 2003). 

 

Tabela 1. Pré-requisitos HACCP e componentes de um plano HACCP (adaptado de Surak & 
Wilson, 2007) 

 
Pré-requisitos HACCP 

 
 Instalações 
 Equipamentos 
 Higienização 
 Controlo de Pragas 
 Abastecimento de Água 
 Gestão de Resíduos 
 Selecção e Avaliação de 

Fornecedores 
 

 
 Recepção e Armazenamento 
 Transporte 
 Saúde e Higiene Pessoal 
 Formação 
 Boas Práticas de Fabrico 
 Embalagem e Rotulagem 
 Rastreabilidade e procedimentos de 

recolha 
 

  

 
Passos preliminares 

 
 Constituição da Equipa HACCP; 
 Descrição dos produtos e sua distribuição; 
 Identificação da utilização pretendida do produto e seus consumidores-alvo; 
 Construção de fluxogramas de todo o processo de produção no terreno; 
 Confirmação do fluxograma no terreno. 

 
  

 
Princípios 
fundamentais do 
HACCP 

 
 Princípio 1 - Identificação e análise de perigos; 
 Princípio 2 - Determinação dos Pontos Críticos de Controlo (PCC); 
 Princípio 3 - Estabelecimento de limites críticos; 
 Princípio 4 - Estabelecimento de um sistema de monitorização; 
 Princípio 5 - Estabelecimento de medidas correctivas; 
 Princípio 6 - Estabelecimento de procedimentos de verificação; 
 Princípio 7 - Estabelecimento de documentação e registo (NACMCF, 1998). 
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A implementação prática de um sistema HACCP segue uma metodologia dividida em 

duas partes. A primeira parte diz respeito às cinco etapas preliminares, e está focada em 

definir a natureza do produto. Para isso, a equipa HACCP formada, desenvolve um 

fluxograma que, detalhadamente, identifica cada etapa do processo de produção, avalia e 

monitoriza os perigos alimentares específicos que podem afectar a segurança do produto ou 

processo. O conhecimento profundo da natureza dos produtos é essencial para determinar 

que possíveis perigos para a saúde pública pode o produto representar (Bremner & Pan, 

2003). Segundo o Codex Alimentarius, entende-se por perigo um “…agente biológico, 

químico ou físico presente no alimento, ou uma propriedade deste, que pode provocar um 

efeito nocivo para a saúde” (FAO/WHO, 2005). Um aspecto importante, muitas vezes 

menosprezado, ainda nesta parte, é a determinação da utilização pretendida para o produto. 

Devem ser reconhecidas as vulnerabilidades acrescidas de determinados segmentos da 

população relativamente a outros e manter em mente a que consumidor final se destina o 

produto. Se no caso, o produto for dirigido a consumidores-alvo mais vulneráveis, o plano 

HACCP deve reflectir o risco acrescido, definindo por exemplo limites críticos mais 

apertados (Bremner & Pan, 2003). Após a execução dos passos preliminares, na segunda 

parte procede-se à aplicação dos sete princípios fundamentais do HACCP, desenvolvidos 

pelo National Advisatory Committee on Microbiological Criteria for Foods (NACMCF, 1998). 

 

Princípio 1 - Identificação e análise de perigos 

Determina a necessidade de realizar uma identificação e análise dos potenciais 

perigos associados a todas as fases do processo, desde as matérias-primas até ao 

consumidor final. Intrínseca à análise de perigos, está a avaliação da probabilidade de 

ocorrência e da severidade dos perigos identificados, bem como a análise de medidas 

preventivas estabelecidas para o seu controlo e determinação da significância dos mesmos. 

 

Princípio 2 - Determinação dos Pontos Críticos de Controlo (PCC) 

Determina os pontos críticos de controlo (PCC) que podem ser controlados para 

eliminação do perigo ou minimização da sua probabilidade de ocorrência. Entende-se por 

ponto crítico de controlo o procedimento, operação ou etapa no qual o controlo deve ser 

aplicado, por ser essencial para prevenir, reduzir para níveis aceitáveis, ou eliminar o perigo 

relacionado com a inocuidade dos alimentos. A determinação de um PCC no sistema 

HACCP pode ser facilitada pela aplicação de uma árvore de decisões. 

 

Princípio 3 - Estabelecimento de limites críticos 

Devem ser estabelecidos os limites críticos que permitam assegurar que cada PCC se 

encontra controlado. Por limite crítico entende-se o critério ou valor mensurável que 

diferencie a aceitação da não-aceitação do processo. 
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Princípio 4 - Estabelecimento de um sistema de monitorização 

Baseia-se no estabelecimento de um sistema de monitorização que assegure o 

controlo sistemático dos PCC. Entende-se por sistema de monitorização a medição ou 

observação de parâmetros de controlo para determinar se um PCC está dentro dos valores 

aceitáveis. 

 

Princípio 5 - Estabelecimento de medidas correctivas 

Consiste no estabelecimento das acções correctivas a serem realizadas quando for 

detectado que um PCC não está sob controlo. É entendido por perda de controlo um 

afastamento em relação ao limite crítico definido para controlo de um PCC. 

 

Princípio 6 - Estabelecimento de procedimentos de verificação 

Estabelece os procedimentos de verificação que confirmam a eficácia do sistema 

HACCP. A verificação é entendida como a aplicação de testes, procedimentos, ou outros 

métodos de avaliação que permitam assegurar o cumprimento efectivo do Plano HACCP e 

eficiência do Sistema HACCP. 

 

Princípio 7 - Estabelecimento de documentação e registo 

Consiste na elaboração e gestão da documentação e registos, de acordo com os 

princípios HACCP, para evidenciar o funcionamento e operacionalidade de todo o sistema, 

para de forma inequívoca estar garantida a segurança alimentar dos produtos produzidos. 

 

Após a conclusão do processo de desenvolvimento e posterior implementação do 

HACCP, este deve ser revisto, periodicamente, ou de forma extraordinária, sempre que se 

justifique. Se durante a revisão for necessário, deve proceder-se à correcção do mesmo e 

posterior implementação do sistema corrigido (Bremner & Pan, 2003). 

A adopção do HACCP pelas indústrias mais competitivas tem sido sobretudo um 

processo voluntário, notando-se mais resistências por parte de pequenas empresas 

(Bremner & Pan, 2003). A implementação de um sistema de segurança alimentar na forma 

de um plano HACCP, tem um conjunto muito positivo de características operacionais que 

distinguem as empresas no panorama internacional (Corlett, 1998). 
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2.1.3 Normas de Certificação de um Sistema de Segurança Alimentar 

 
A crescente consciência e preocupação da sociedade com a segurança alimentar, 

levou ao aumento do grau exigência imposto a todos os intervenientes na cadeia alimentar. 

Com a globalização e internacionalização das empresas tornou-se cada vez mais presente a 

necessidade dos diversos elos da cadeia alimentar demonstrarem a sua capacidade de 

identificar e controlar potenciais perigos associados aos alimentos.  

A forma mais rápida que países e grandes cadeias de distribuição encontraram para 

dar a resposta exigida pelos consumidores, foi a sistematização de todos os esforços 

desenvolvidos, e com isto, a elaboração de normas que estabelecem requisitos para uma 

melhor gestão da segurança alimentar. Este passo levou à multiplicação de referenciais 

privados e nacionais, o que, num segundo momento, tornou mais complexa a selecção dos 

mesmos por parte das empresas do sector alimentar (Magalhães, 2006). 

Na sequência deste processo era necessário uma iniciativa independente que 

harmonizasse, a nível internacional, as várias directrizes relacionadas com os sistemas de 

segurança alimentar. Além disso as normas existentes não davam uma resposta adequada 

a algumas questões chave, tais como rastreabilidade e comunicação eficaz ao longo da 

complexa cadeia alimentar. Era fundamental uma norma reconhecida internacionalmente 

que melhorasse e credibilizasse as empresas que a implementassem, demonstrando um 

verdadeiro compromisso com a segurança e a qualidade dos produtos. Tinha de ser 

aplicável a todos os intervenientes da cadeia alimentar e estar em conformidade com todas 

as legislações de segurança alimentar em vigor. A concretização destes objectivos 

materializou-se na forma da ISO 22000 (Magalhães, 2006; Queiroz, 2006). 

 

2.1.4 ISO 22000:2005 

2.1.4.1 História e enquadramento 

 
Fruto das necessidades referidas, o Danish Standards (DS) apresentou uma proposta 

a requerer a elaboração de uma norma internacional auditável relativa à concepção e 

desenvolvimento de sistema de gestão de segurança alimentar. A proposta foi aprovada 

pelo comité de produtos alimentares da ISO e, no ano de 2001, foi iniciado o 

desenvolvimento da norma com a formação do grupo de trabalho (TC34/WG8), dentro do 

mesmo comité. O Draft International Standard ISO / DIS 22000 foi concluído a 3 de Junho 

de 2004, depois decorreu o período em que o documento esteve sujeito a discussão, que 

terminou a 3 de Novembro de 2004, para ser publicado no ano seguinte (Faergemand & 

Jepersen, 2004). A versão final da norma foi depois enviada para as organizações de 

normalização nacionais, dos países membros, e esteve em votação durante um período de 

dois meses que terminou a 5 de Julho de 2005. No grupo de trabalho que desenvolveu a 

ISO 22000 estiveram representantes de 14 países e houve contribuições de outros 13 que, 
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no seu conjunto, representam todos os continentes. No grupo de trabalho, há também 

representantes de organizações como o Codex Alimentarius, o Global Food Safety Initiative 

(GFSI) e a Confederation of Food and Drink Industries (CIAA) da União Europeia, 

actualmente conhecida por FoodDrinkEurope's (Frost, 2005). 

 O grupo de trabalho elaborou dois documentos que foram publicados em Novembro 

de 2005, a norma ISO 22000:2005 - Food Safety Management systems: Requirements for 

any organization in the food chain, e para facilitar a sua aplicação foi publicada a norma 

ISO/TS 22004 - Food Safety management systems – Guidance on the application of ISO 

22000:2005, que fornece uma orientação genérica de aplicação da ISO 22000 (Surak & 

Wilson, 2007). Em Portugal no mesmo ano foi publicada a versão portuguesa NP EN ISO 

22000:2005 Sistemas de gestão da segurança alimentar – Requisitos para qualquer 

organização que opere na cadeia alimentar (Queiroz, 2006). 

Posteriormente, no ano de 2007 foram publicados mais dois documentos da família da 

ISO 22000, desenvolvidos também pelo comité de produtos alimentares (TC34) da ISO. 

Primeiro surgiu, em Fevereiro desse ano, a ISO/TS 22003:2007 - Food safety management 

systems - Requirements for bodies providing audit and certification of food safety 

management systems, que define os requisitos a cumprir pelas entidades que efectuam 

auditorias e certificação de Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar (Frost, 2005). Mais 

tarde, em Novembro de 2007, foi publicada a ISO 22005:2007 - Traceability in the feed and 

food chain - General principles and guidance for system design and development, que 

complementa os requisitos estabelecidos no documento CAC/GL 60-2006 do Codex 

Alimentarius “Principles for traceability/product tracing as a tool within a food inspection and 

certification system” e também a ISO 22000:2005. A norma ISO 22005:2007 destina-se a 

orientar as organizações a darem cumprimento ao requisito legal da rastreabilidade, 

aplicável a toda a cadeia alimentar (Magalhães, 2007). 

A norma ISO 22000 foi desenvolvida de acordo com o ISO Guide 72:2001 – 

Guidelines for the justification and development of management system standards, tendo 

como referência a ISO 9000:2000 Fundamentals and vocabulary e correspondência com a 

ISO 9001:2001 Quality management systems – Requirements (Queiroz, 2006). 

A ISO 22000 tem a intenção de definir os requisitos de gestão da segurança alimentar 

que as empresas precisam seguir e superar, a fim de cumprir com a generalidade dos 

regulamentos da segurança sanitária alimentar em todo o mundo. É uma norma que 

engloba todas as necessidades do consumidor e do mercado, acelerando e simplificando 

processos sem comprometer a qualidade ou outros sistemas de gestão da segurança. A 

ISO 22000 emprega métodos geralmente reconhecidos de gestão da segurança alimentar, 

tais como comunicação interactiva ao longo de toda a cadeia alimentar, gestão de sistema, 

controlo de perigos por meio de planos de pré-requisitos e planos HACCP, assim como uma 

contínua actualização periódica do sistema de gestão. Além destes, também inclui como 
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requisito a preparação e resposta à emergência (cláusula 5.7 da ISO 22000) que é também 

um requisito comum à norma ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental (Culley, 

1998). A ISO 14001 não especifica como devem ser satisfeitos os seus requisitos, nem 

define níveis de desempenho a atingir pelas organizações (Ritchie & Hayes, 1998). 

A ISO 22000 tem muitos elementos em comum com a ISO 9001, que por sua vez tem 

origem na BS 7750 (Quality Standard), e também está relacionada com sistema de gestão 

ambiental, Eco-Management and Audit Regulation (EMAR) (Oliveira, 2006; Ritchie & Hayes, 

1998). A ISO 22000 pode ser implementada isoladamente, mas foi desenvolvida para ser 

totalmente compatível com a norma ISO 9001:2000 e, por isso, empresas já certificadas 

com a ISO 9001 têm facilidade em estender a certificação para a ISO 22000 (Figura 1). A 

ISO 9001:2000 na gestão da qualidade não trata especificamente da segurança alimentar, e 

por isso depois da sua publicação, muitos países, como Dinamarca, Holanda, Irlanda e 

Austrália, entre outros, desenvolveram normas nacionais voluntárias e outros documentos a 

especificar requisitos auditáveis para sistemas de gestão da segurança alimentar 

(Faergemand & Jepersen, 2004; Oliveira, 2006). 

 

Figura 1. Normas e sistemas que levaram ao desenvolvimento da ISO 22000 (adaptado de 

Faergemand & Jepersen, 2004; Magalhães, 2006; Oliveira, 2006) 

  

 

 

 

2.1.4.2 Relação da ISO 22000 com o HACCP 

 
A concepção e implementação de um sistema de gestão da segurança alimentar é 

influenciado por factores variados, em particular os produtos fornecidos, os processos 

realizados, os perigos para a segurança alimentar e o tamanho e estrutura da organização. 

A ISO/TS: 22004 fornece as especificações técnicas e a orientação sobre o uso da ISO 

22000, que é baseada nos princípios HACCP, e durante o seu desenvolvimento foi 

garantido que esta podia ser aplicada em conjunto com as outras normas até então 

publicadas pela CAC. A ISO 22000 combina de forma dinâmica os princípios do HACCP e 

as suas etapas de aplicação com os Programas de Pré-Requisitos (PPR), usando a análise 

de risco para determinar a estratégia a utilizar para garantir o controlo de perigos, 

combinando os PPR e o plano HACCP (Tabela 2) (Faergemand & Jepersen, 2004; Surak & 

Wilson, 2007). 
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Tabela 2. Comparação entre os princípios HACCP e as cláusulas da ISO 22000:2005 (adaptado 
de: Surak & Wilson, 2007 e de Anexo B da ISO 22000:2005) 

 
 
 

HACCP ISO 22000:2005 
   

Constituição da Equipa HACCP 7.3.2 Equipa da segurança alimentar 

Descrição dos produtos e sua distribuição 7.3.3 

7.3.5.2 

Características do produto 

Descrição das etapas do processo e das 
medidas de controlo 

Identificação da utilização pretendida do produto e 
seus consumidores alvo 

7.3.4 Utilização prevista 

Construção de fluxogramas 7.3.5.1 

7.4.1 

7.4.2 

Fluxogramas 

Generalidade (Análise de perigos) 

Identificação de perigos e determinação de 
níveis de aceitação 

   

Princípio 1 

Identificação e análise de perigos 

7.4.3 

7.4.4 

Avaliação do perigo 

Selecção e avaliação das medidas de 
controlo 

Princípio 2 

Determinação dos Pontos Críticos de Controlo (PCC) 

7.6.2 Identificação dos pontos críticos de controlo 
(PCC) 

Princípio 3 

Estabelecimento de limites críticos 

7.6.3 Determinação de limites críticos para os 
pontos críticos de controlo 

Princípio 4 

Estabelecimento de um sistema de monitorização 

7.6.4 Sistemas de monitorização dos pontos 
críticos de controlo 

Princípio 5 

Estabelecimento de medidas correctivas 

7.6.5 Acções a empreender quando existem 
desvios aos limites críticos 

Princípio 6 

Estabelecimento de procedimentos de verificação 

7.8 Planeamento da verificação 

Princípio 7 

Estabelecimento de documentação e registo 

4.2 

7.7 

Requisitos da documentação 

Actualização da informação preliminar e dos 
documentos que especificam os PPR e o 
plano HACCP 

 

 

2.1.4.3 Sistema de gestão  

 
A ISO 22000:2005 especifica os requisitos de um sistema de gestão da segurança 

alimentar como um conjunto de processos destinados a permitir à gestão de topo garantir a 

aplicação efectiva da política que definiu e dos objectivos de melhoria. A estrutura deste 

sistema, baseado nas disposições da ISO 9001:2000, apoia-se em quatro elementos que 

garantem a articulação de todo o processo entre a gestão e a segurança alimentar: 

responsabilidade da gestão, registos e documentação; validação; verificação; comunicação; 

e melhoria (Frost, 2005). 
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O compromisso da gestão deve traduzir-se num envolvimento forte e concreto no 

terreno. Este critério é vital para a melhoria de desempenho das organizações. As 

responsabilidades da gestão podem ser definidas como um processo dinâmico que tem 

início no estabelecimento da política de segurança alimentar que abarca o planeamento e 

revisão do SGSA; a comunicação da atribuição de responsabilidades e autoridades em 

particular aos elementos da equipa da segurança alimentar e em geral a todos os elementos 

da organização; a comunicação interna e externa; a preparação e resposta à emergência 

(Frost, 2005; Queiroz, 2006). 

A comunicação deve ser transparente ao longo de toda a cadeia, o que é essencial 

para garantir que todos os perigos relevantes sejam identificados e correctamente 

controlados. No entanto, a confidencialidade das informações sensíveis para as práticas 

comerciais, não deve ser colocada em causa (Tajkarimi, 2007). 

Deve ser prática da organização disponibilizar e favorecer os recursos infra-estruturais 

necessários e promover um saudável ambiente de trabalho. No âmbito do sistema, os 

recursos humanos devem ter as competências adequadas à função que desempenham. As 

carências nos recursos humanos devem ser avaliadas, e quando detectadas, sempre que 

possível, corrigidas. Ao longo do tempo deve ser ministrada formação adequada às funções 

desempenhadas pelos funcionários e deve ser avaliada a eficiência das actividades de 

formação e de consciencialização (Faergemand & Jepersen, 2004; Queiroz, 2006). 

O processo de planeamento e realização de produtos seguros fundamenta-se numa 

combinação dos programas de pré-requisitos (PPR) com as etapas de implementação de 

um sistema com os princípios HACCP. A norma ISO 22000:2005 está dividida em três 

partes distintas, em vez dos dois grupos tradicionais (pré-requisitos e os PCC) 

(Arvanitoyannis & Kassaveti, 2009): 

 Programas de pré-requisitos (PPR), que gerem as actividades e condições básicas. 

O objectivo destes programas é permitir manter um ambiente higiénico na 

produção, processamento, manipulação e transporte. 

 Programas de pré-requisitos operacionais (PPRO), que gerem as medidas de 

controlo identificadas pela análise de perigos para os controlar, que não deverão 

ser geridos pelo plano HACCP. 

 Plano HACCP para gerir as medidas de controlo que se aplicam nos PCC. 

A ISO 22000:2005 estabelece procedimentos para a implementação e aplicação de 

um sistema eficaz de rastreabilidade. Está definido como objectivo específico a identificação 

dos lotes de produto, a sua relação com os lotes de matérias-primas, os registos de 

processamento e de entrega. O sistema de rastreabilidade deve permitir a identificação dos 

fornecedores directos das matérias-primas e os clientes a que se destinam os produtos 

acabados. Entre outros um importante objectivo da rastreabilidade é agilizar a comunicação 

se forem detectados produtos potencialmente não seguros e se for caso disso proceder-se à 
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sua retirada (Queiroz, 2006). Em suma, os objectivos da norma de acordo com 

Arvanitoyannis & Kassaveti (2009), são: 

 Melhorar a segurança alimentar. 

 Assegurar a protecção dos consumidores. 

 Fortalecer a confiança do consumidor. 

 Melhorar a eficiência de custos em toda a cadeia de abastecimento alimentar. 

 Conformidade com os princípios HACCP do Codex Alimentarius. 

 Harmonizar as normas internacionais voluntárias. 

 Fornecer uma norma auditável que pode ser usada para auditorias internas, auto-      

-certificação ou certificação por terceiros. 

 Estar alinhada com a norma ISO 9001:2000. 

 Fornecer comunicação dos conceitos HACCP internacionalmente. 

 

2.1.4.4 Benefícios da norma ISO 22000:2005 

 
A adopção da norma ISO 22000:2005 por parte de uma empresa garante uma 

competitividade reforçada a nível internacional, porque permite evidenciar um real 

envolvimento da gestão na implementação da sua politica. As vantagens da implementação 

da norma encontram-se aqui sumarizadas (Faergemand & Jepersen, 2004; Oliveira, 2006; 

Queiroz, 2006; Magalhães, 2006, 2007; Surak & Wilson, 2007): 

 Incorporação de requisitos legais e regulamentares relativos à segurança alimentar, 

incluindo os do sistema HACCP. 

 É uma norma uniforme e auditável. 

 Promove a melhoria contínua. 

 Exige uma melhor comunicação interna e externa. 

 Documentação melhorada. 

 Melhor cumprimento da legislação relativa às normas de higiene. 

 Melhor controlo dos perigos da segurança alimentar. 

 De fácil compreensão, aplicação e reconhecimento. 

 Facilita a comunicação clara e a rastreabilidade em toda a cadeia alimentar. 

 Estabelece as responsabilidades e autoridades a todos os funcionários. 

 Optimização de recursos (internamente e ao longo da cadeia alimentar). 

 Constitui uma base válida para a tomada de decisões. 

 Fornece uma estrutura para certificação por entidades terceiras. 

 Pode ser aplicada de forma independente. 

 Pode ser aplicada a qualquer organização que opere na cadeia alimentar. 

 Permite que organizações pequenas e/ou menos desenvolvidas implementem um 

sistema elaborado externamente. 
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 Acelera e simplifica processos, aumenta a eficiência e reduz os custos sem 

comprometer sistemas de gestão da qualidade ou da segurança alimentar pré-              

-existentes. 

 A estrutura da norma está alinhada com as cláusulas do sistema de gestão da ISO 

9001 e ISO 14001. 

 Todas as medidas de controlo estão sujeitas a análise de perigos. 

 Melhor planeamento, para uma menor necessidade de verificação após conclusão do 

processo de implementação. 

 Gestão sistemática dos PPR. 

 Abordagem sistemática e pró-activa de identificação dos perigos para a segurança 

alimentar e desenvolvimento e implementação de medidas de controlo. 

 Comunicação simplificada e maior colaboração entre parceiros da cadeia alimentar, e 

tomada de decisões mais rápida quando são detectados perigos. 

 Maior aceitação dos produtos alimentares a nível internacional. 

 Reduz o risco de queixas por não conformidade de produtos ou serviços. 

 Garante a segurança dos produtos alimentares. 

 Aumento da produtividade no trabalho.  

 Os funcionários tornam-se mais conscientes sobre higiene e segurança alimentar. 

 Melhoria no ambiente de trabalho e aumento da satisfação dos funcionários. 

 É um sistema fiável, aprovado pela FAO/WHO. 
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2.1.5 FS 22000 

 
Posteriormente à publicação da ISO 22000:2005, no ano de 2007 a Global Food 

Safety Iniciative (GFSI) analisou a norma para verificar se a poderia incluir na lista de 

normas GFSI. Após uma revisão dos requisitos da norma foi verificado que existiam 

algumas áreas divergentes das descritas no GFSI Guidance Document, entre elas o 

processo de acreditação, a ausência de requisitos objectivos de boas práticas de fabrico e a 

responsabilidade pelo referencial. Foi também reconhecido que o processo de revisão de 

uma norma ISO é, em condições normais, demorado em comparação com outros 

referenciais (Magalhães, 2008). 

No sentido de ficarem definidos requisitos objectivos, para os programas de pré-

requisitos destinados a controlar os perigos para a segurança alimentar nos diferentes 

processos de produção de alimentos foi desenvolvido o documento BSI-PAS 220:2008. Este 

documento destina-se a apoiar sistemas de gestão da segurança alimentar, e 

particularmente para ser usado em conjunto com a ISO 22000:2005 atendendo aos seus 

requisitos (Magalhães, 2008). A Publicly Available Specification (PAS) foi coordenada pela 

British Standard Institution (BSI), habituada a desenvolver normas que reforçam as boas 

práticas na indústria alimentar, e foi patrocinado pela CIAA e por grandes fabricantes de 

alimentos como a Danone, Kraft, Nestlé e Unilever, que contribuíram para o seu 

desenvolvimento; além destes colaboraram ainda representantes da Food and Drink 

Federation (FDF), McDonald’s, General Mills Europe e organismos de certificação. Durante 

o desenvolvimento do BSI-PAS 220:2008, o documento preliminar foi disponibilizado para 

comentário público e contribuição das partes interessadas, e o resultado final foi construído 

a partir de uma ampla gama de colaborações que levaram à publicação do documento em 

2008. O BSI-PAS 220:2008, assim como a ISO/TS 22002-1, complementam a ISO 22000 e 

fornecem um conjunto de dezoito programas pré-requisito para utilização pelos fabricantes 

de alimentos (Wallace, Sperber & Mortimore, 2010). 

A combinação dos documentos, ISO 22000, BSI-PAS 220:2008 e ISO/TS 22003  pela 

orientação da Foundation for Food Safety Certification, com o suporte da CIAA, resultou na 

estruturação e posterior publicação do esquema de certificação FSSC 22000, actualmente 

conhecido por FS 22000. Este esquema, aceite pela GFSI, destina-se exclusivamente a 

produtores de alimentos, sobretudo de alimentos perecíveis, que necessitem de uma 

certificação reconhecida pela GFSI. A decisão entre uma certificação ISO 22000 e FS 22000 

é determinada sobretudo pelo tipo de certificação exigida pelos clientes a que se destinam 

os produtos alimentares. Para uma organização certificada com a ISO 22000 passar a estar 

também certificada de acordo com o FS22000, basta uma revisão adicional de acordo com o 

BSI-PAS 220 para obter, numa próxima auditoria por um organismo de certificação 

acreditado, a certificação FS 22000 (Magalhães, 2008; Wallace et al. 2010). 
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2.1.6 Considerações gerais sobre Qualidade e Segurança Alimentar dos produtos da 

pesca frescos 

 
O conceito de qualidade é entendido de forma diversa por quem o utiliza, e ciente 

desta dificuldade a ISO definiu, em 1994, na ISO 8402, que por qualidade deve entender-se 

o conjunto de atributos e características de um produto ou serviço responsáveis pela sua 

capacidade para satisfazer as necessidades e exigências do utilizador (Nunes, Batista & 

Cardoso, 2007). A definição em si é pouco objectiva quando aplicada à realidade do tipo de 

produtos aqui estudados. A qualidade dos produtos da pesca inclui múltiplos aspectos, dos 

quais se destacam a higiene, valor nutricional e dietético, frescura, facilidade de utilização 

pelo consumidor, propriedades intrínsecas, disponibilidade e segurança. De todos estes 

aspectos a frescura (Figura 2) é aquele que assume maior relevância na perspectiva do 

consumidor na hora da selecção e compra do produto (Ólafsdóttir et al., 1997). 

A aceitação dos produtos pelos consumidores, está ela mesma dependente do grau 

de conhecimentos que cada consumidor possui. Assim em 2004, foi conduzido um estudo 

em cinco países europeus com diferentes hábitos de consumo de produtos da pesca, o qual 

tinha por objectivo averiguar se o grau de conhecimentos que o consumidor percepciona ter 

sobre estes produtos tem correspondência com conhecimentos objectivos que deveriam 

guiar a sua escolha. Das 4786 entrevistas concluiu-se que, em média, aquilo que os 

consumidores julgam saber sobre os produtos da pesca se correlaciona de forma muito 

fraca com os conhecimentos objectivos que efectivamente têm. Nos países do estudo com 

maior consumo per capita de produtos da pesca, as pessoas acreditavam ter mais 

conhecimentos sobre a qualidade dos produtos do que realmente tinham. Foi por isso 

concluído que países onde os consumidores acreditem ter mais conhecimentos 

(conhecimentos subjectivos) sobre os produtos, têm um maior consumo dos mesmos, e que 

o tipo de informação junto dos consumidores, tendo em vista o aumento do consumo, deve 

ser no sentido de lhes transmitir mais confiança no momento da escolha dos produtos da 

pesca (Pieniak, Verbeke, Brunso & Olsen, 2006). Na perspectiva do consumidor europeu, a 

razão principal que o leva a comprar produtos da pesca é a noção de estar a optar por um 

produto considerado mais saudável. Para estes consumidores a segurança alimentar dos 

produtos é encarada como um dado adquirido (Gross, 2003). O conceito de “Segurança 

Alimentar” de acordo com o Codex Alimentarius, define que determinado género alimentício 

é um alimento sanitariamente seguro quando não causar dano ao consumidor se for 

preparado e/ou ingerido de acordo com a utilização prevista (FAO/WHO, 2005).  
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Frescura

Músculo na fase 
de rigor mortis

Reduzido número 
de 

microorganismos

pH < 7,0

Baixo valor de 
ABVT e índice K, 
inexistência de 

aminas 
biogénicas, 
reduzida 

oxidação lípidica

Avaliação 
sensorial

Figura 2. A frescura como atributo da qualidade e os outros aspectos associados (adaptado de 

Olafsdóttir et al., 1997)  

 

 

 

2.1.6.1 Alterações post mortem 

 
Após a captura e morte dos produtos da pesca inicia-se um conjunto de alterações 

bioquímicas, físicas e microbiológicas que em última análise vão levar à sua decomposição, 

e que estão dependentes de factores endógenos e exógenos. Estas alterações dependem 

de vários factores, desde logo da espécie e da condição fisiológica do animal, mas também 

das condições ambientais (por exemplo a temperatura da água e a salinidade) a que possa 

ter sido sujeito em vida, do método de captura e abate, todos factores com influência na 

deterioração dos produtos. 

Após a captura os produtos da pesca devem ser mantidos em refrigeração para se 

conseguir reduzir a velocidade da maioria das reacções enzimáticas que estão a decorrer 

como a glicólise, a proteólise, a lipólise e outras. A acção da refrigeração tem ainda a 

capacidade de reduzir a velocidade do crescimento bacteriano. Estas reacções durante o 

armazenamento são, no seu conjunto, a razão da depreciação dos produtos (Green, 2010). 

Durante o processo de captura, a concentração do ião amónia (NH4
+) aumenta 

enquanto as reservas de glicogénio são consumidas. Após a morte, a glicólise anaeróbica 

continua e aumenta a concentração de L-lactato no músculo com a concomitante diminuição 

do pH. A concentração de fosfocreatina e da adenosina trifosfato (ATP) diminui, e dá-se 

início ao rigor mortis a partir do momento em que a concentração de ATP não é suficiente 

para remover a ligação entre a miosina e os filamentos de actina das miofibrilas do músculo 

(Santos & Carvalho, 1999). 
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O início e a duração do rigor mortis variam consideravelmente de espécie para 

espécie. O rigor mortis pode durar vários dias, e só depois no post rigor mortis é perceptível 

uma alteração da textura pela acção das proteases endógenas. Esta alteração de 

percepção macroscópica é levada a cabo por vários sistemas proteolíticos a nível celular. As 

enzimas que se encontram nas membranas e organitos celulares vão progressivamente 

sendo libertadas durante o período de armazenamento. Os lisossomas das células 

musculares dos peixes contêm múltiplas enzimas hidrolíticas para além das catepsinas, que 

podem influenciar alterações nos metabolitos. As enzimas mitocondriais degradam o ATP 

enquanto aumentam a concentração do ião cálcio no sarcoplasma (Ca2+) (Rehbein, 2009). 

Em vida o tecido muscular dos peixes é estéril, e por isso inicialmente a deterioração 

dos tecidos do peixe conservado em gelo é principalmente influenciada pelas reacções 

autolíticas. O ATP é degradado em hipoxantina e ribose ou ribose-5-fosfato. A formação da 

hipoxantina pode ser usada como um indicador de frescura (Tejada, 2009). Estas alterações 

iniciais são provocadas por um conjunto complexo de reacções enzimáticas que criam 

condições desfavoráveis ao desenvolvimento bacteriano. Porém, progressivamente as 

condições do músculo vão-se alterando e este torna-se de novo flácido e sem a elasticidade 

inicial. Nesta última fase, designada post rigor mortis, existem já condições que permitem e 

potenciam o crescimento microbiano (Gram & Huss, 1995). 

Peixes como os gadídeos, contêm nos seus tecidos a enzima TMAO-dimetilase, 

responsável pela catálise do óxido de trimetilamina e formação de dimetilamina e 

formaldeído. Esta reacção enzimática ocorre durante o período de refrigeração, 

independentemente de se respeitar a temperatura de refrigeração adequada. A actividade 

da TMAO-dimetilase é inibida pelo oxigénio. Mais tarde e por acção microbiana o óxido de 

trimetilamina é reduzido a trimetilamina, a qual dominará no período adicional de 

armazenamento do peixe, sendo ainda responsável pelo cheiro e sabor característicos de 

peixe em decomposição. Na determinação do Azoto Básico Volátil Total (ABVT) estão 

incluídos os compostos azotados monometilamina, dimetilamina, trimetilamina e a amónia, 

dos quais os dois últimos são os que mais contribuem para os valores da determinação do 

ABVT nos peixes refrigerados. A amónia em quantidade é o principal composto da 

determinação ABVT nas primeiras 2 semanas de armazenamento, dependendo da espécie 

e condições, enquanto que a trimetilamina está correlacionada com estados mais 

avançados da deterioração destes produtos, excepção feita aos gadídeos (Howgate, 2009). 

Em vida o tecido muscular dos peixes saudáveis é considerado estéril, uma vez que 

existem barreiras físicas à entrada de microrganismos e que o sistema imunitário impede 

activamente a presença bacteriana (Gram & Huss, 2000; Huss, Dalgaard & Gram, 1997). 

Após a morte, a manipulação do peixe e a ausência do sistema imunitário ao deixar de 

funcionar permite a livre proliferação das bactérias que em vida se encontravam ao nível das 

guelras, pele e trato gastro intestinal. Durante o armazenamento e processamento, a 
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microflora vai-se alterar e vão ser sobretudo as bactérias Gram-negativas psicrófilas a 

propagar-se (Lyhs, 2009). 

Algumas das principais bactérias reponsáveis pela deterioração dos produtos da 

pesca são Pseudomonas spp., as bactérias produtoras de sulfureto de hidrogénio (H2S), 

Shewanella spp., Escherichia coli, bactérias ácido-lácticas, Photobacterium phosphoreum e 

Brochothrix thermospacta entre outras (Dalgaard, Mejlholm, Christiansen & Huss, 1997; 

Tryfinopoulou, Drosinos & Nychas, 2001; Emborg, Laursen, Rathjen & Dalgaard, 2002; Lyhs, 

Korkeala & Björkroth, 2002; Pournis, Papavergou, Badeka, Kontominas & Savvaidis, 2005; 

Vogel, Venkateswaran, Satomi & Gram, 2005; Lyhs, 2009). Existem também bactérias 

potencialmente patogénicas associadas aos produtos da pesca e que podem ser divididas 

em três grandes grupos (Feldhusen, 2000; Brands et al., 2005; Herrera, Santos, Otero & 

García-López, 2006; Lyhs, 2009): 

 As bactérias que pertencem à microflora natural dos peixes (Clostridium botulinum, 

Vibrio spp., Aeromonas hydrophila); 

 As bactérias entéricas que estão presentes devido a contaminação fecal (Salmonella 

spp., Shigella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus). 

 As bactérias resultantes da contaminação durante o armazenamento, processamento 

ou preparação para consumo (Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Salmonella spp.). 

Os produtos da pesca quando saudáveis, capturados num ambiente não contaminado, 

e posteriormente manuseados e processados em boas condições de higiene, são um 

produto extremamente seguro do ponto de vista sanitário. Quando as boas práticas não são 

cumpridas e a refrigeração é insuficiente, criam-se condições para a proliferação microbiana 

que pode estar na origem da transmissão de doenças pelos alimentos.  

As doenças causadas por produtos da pesca (Tabela 3) podem ser provocadas quer 

pelos próprios microrganismos, quer pelas suas toxinas, e por intoxicações em que a 

patologia é provocada por um composto tóxico presente nos tecidos do produto da pesca. 

As toxinas podem ter sido bioacumuladas ou produzidas anteriormente por um agente 

biológico. Neste caso, mesmo que o agente biológico não esteja presente, a intoxicação 

pode ocorrer desde que tenha sido produzida a quantidade necessária para a ocorrência de 

manifestações clínicas, porque a bioactividade do composto produzido não foi 

comprometida (FAO, 2009). Nos produtos da pesca em estudo os agentes causadores de 

doença podem ser evitados, na maioria dos casos, pela protecção dos produtos do meio 

ambiente após captura, pelos cuidados de higiene pessoal, pela educação dos 

manipuladores, e pelo tratamento da água (Butt, Aldridge & Sander, 2004a, 2004b).  
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Tabela 3. Tipos de doenças transmitidas pelos produtos da pesca (adaptado de FAO, 2009) 

Tipos de doença Agente causal 

Infecção Bacteriana Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli, Vibrio 
vulnificus, Shigella spp. 

Viral Hepatite A, Norovirus, Hepatite E 

Parasitária Nemátodes, Céstodes, Tremátodes 

Toxi-infecções Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli, Salmonella 
spp. 

Intoxicação Microbiana Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum 

Biotoxina Ciguatera (Ciguatera Fish Poisoning - CFP), Saxitoxinas (Paralytic 
Shellfish Poisoning - PSP), Dinofisistoxinas e Ácido ocadáico (Diarrhetic 
Shellfish Poisoning - DSP), Ácido domóico (Amnesic Shellfish Poisoning - 
ASP), Brevetoxinas (Neurotoxic Shellfish Poisoning - NSP), Histamina 

Química Metais pesados: Hg, Cd, Pb. Aditivos: nitritos, sulfitos 
Dioxinas, Bifenilpoliclorados (PCBs), Organoclorados, Hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos (PAHs), Compostos organoestanosos e 
Elementos Radioactivos 

 

A nível mundial os vírus são a causa mais comum de infecções relacionadas com a 

ingestão de produtos da pesca, mas ainda assim a maioria das hospitalizações e mortes são 

devidas a agentes bacterianos (Butt, Aldridge, & Sanders, 2004a). 

Associada à ingestão de produtos da pesca estão também associados os processos 

patológicos alérgicos cuja reacção depende de características individuais do consumidor. 

Entre as alergias mais comuns é referida a reacção às proteínas de Anisakis spp., e a 

alergenos das proteínas constituintes dos produtos da pesca (Berg, Kohn, Farley, & 

McFarland, 2000; Moreno-Ancillo et al. 1997; Wallace, Guzewich, Cambridge, Altekruse, & 

Morse, 1999). 

As bactérias também são responsáveis pela formação de aminas biogénicas por 

descarboxilação de aminoácidos livres. A histamina é produzida a partir de histidina, a 

cadaverina da lisina, a putrescina da ornitina, a triptamina do triptofano, a tiramina da 

tirosina e a agmatina da arginina. Algumas destas aminas biogénicas não voláteis 

constituem um perigo potencial para a saúde. As espécies de peixes com músculo vermelho 

como os escombrídeos (por exemplo o atum, cavala, etc.) e alguns clupeídeos (por exemplo 

a sardinha, arenque, etc.), têm um elevado teor de histidina livre, e por isso são importantes 

fontes de histamina a considerar especialmente em condições de armazenamento pouco 

cuidado a temperaturas mais elevadas que as recomendadas (0° a 4°C) (Mendes, 2009). 

A riqueza dos produtos da pesca em ácidos gordos polinsaturados impede que estes 

produtos se mantenham estáveis durante o armazenamento, mesmo em refrigeração. A 

oxidação lipídica e lipólise leva à formação dos primeiros peróxidos, e posteriormente, pela 

oxidação destes, formam-se o aldeído malónico e o ácido tiobarbitúrico; da oxidação 

secundária dos peróxidos formam-se aldeídos, cetonas e ácidos gordos de cadeia curta que 

conferem odor e sabor desagradáveis. A ligação de ácidos gordos livres às proteínas do 

músculo contribui para a degradação da sua textura (Oehlenschläger & Rehbein, 2009). 



25 
 
 

A velocidade e extensão da lipólise e da oxidação de ácidos gordos insaturados assim 

como muitas outras reacções bioquímicas post mortem é mais elevada no músculo 

vermelho do que no músculo branco. A diferente velocidade da lipólise entre músculo 

vermelho e músculo branco decorre essencialmente de dois factores, a maior concentração 

de mioglobina (e por consequência também de ferro) e uma maior concentração de 

enzimas. A conjugação de ambos os factores vai promover uma superior lipólise e oxidação 

lipídica. Durante o armazenamento refrigerado a lipólise continua (lípases e fosfolipases) 

mas a uma taxa inferior, levando a uma diminuição da velocidade de reacção, mas a um 

aumento absoluto das concentrações de ácidos gordos livres ao longo do tempo, que 

podem ser usados como indicadores de qualidade (Oehlenschläger & Rehbein, 2009). 

 

2.1.6.2 Métodos não sensoriais de avaliação de frescura e qualidade dos produtos da 

pesca 

 
A actividade enzimática e bacteriana, dá origem a um conjunto de alterações físico-

quimicas e à formação de múltiplos compostos cuja quantificação pode permitir avaliar as 

alterações ocorridas e, por conseguinte, relacionar com o grau de frescura. Ocorrem 

também alterações químicas, a mais importante das quais envolve a oxidação dos lípidos. 

Deste modo têm sido propostos vários métodos físicos, químicos, bioquímicos e 

microbiológicos para avaliar o grau de frescura (Özogul, Taylor, Quantick, & Özogul, 2000). 

Existem vários métodos físicos e físico-químicos rápidos, que em alguns casos têm 

sido utilizados com relativo sucesso pela indústria dos produtos da pesca. Algumas das 

técnicas instrumentais que têm sido utilizadas recorrem à espectroscopia, e a propriedades 

eléctricas e mecânicas dos tecidos. Assim, existem técnicas que utilizam espectroscopia 

ultravioletas-visíveis (Ultraviolet-visible spetroscopy, UV-VIS) (Nilsen & Esaiassen, 2005); 

diferentes comprimentos de onda de infravermelhos Near-infrared (NIR), (Downey, 1996; 

Zhang & Lee, 1997) e Mid-infrared (MIR) (Karoui et al., 2007); o nariz electrónico (Jónsdóttir, 

Ólafsdóttir, Martinsdóttir, & Stefansson, 2004; Di Natale & Ólafsdóttir, 2009); análise de 

imagens (ElMasry & Wold, 2008); análise de cor (Schubring, 2009a); calorimetria 

exploratória diferencial (Diferential Scanning Calorimetry, DSC) (Schubring, 2009b); medição 

da textura (Careche & Barroso, 2009); ressonância magnética nuclear (RMN) (Aursand et 

al., 2009); e pH.  

Técnicas espectroscópicas como UV-VIS, NIR, MIR, e RMN fornecem de uma forma 

rápida e não invasiva graus variáveis de informação sobre a composição química do produto 

de uma forma rápida e não invasiva. No seu conjunto, estas técnicas permitem 

potencialmente ser utilizadas de forma remota para a comercialização de produtos da pesca 

à distância.  

Outras técnicas instrumentais com potencial idêntico no que diz respeito à rapidez e 

qualidade analítica não invasiva, têm sido descritas e recentemente publicadas na literatura, 
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como a espectroscopia Raman (Herrero, 2008a, 2008b); medições dieléctricas (Kent et al., 

2004; Kent & Oehlenschläger, 2009); a língua electrónica, utilizando eléctrodos 

potenciométricos (Barat et al., 2008; Gil et al., 2008; Di Natale & Ólafsdóttir, 2009). A 

espectroscopia Raman é uma boa técnica para analisar a alteração dos lípidos, a estrutura 

das proteínas e determinar a quantidade de água no tecido muscular. Esta técnica tem sido 

utilizada para quantificar a solubilidade proteica, a capacidade de retenção de água, o índice 

de peróxidos, e a composição em ácidos gordos (Herrero, 2008b). As medições dieléctricas 

e de reflectometria no domínio do tempo (Time Domain Reflectrometer, TDR), quando 

utilizadas isoladamente têm-se mostrado pouco eficazes, mas quando os seus resultados 

são combinados com os resultados do nariz electrónico, têm apresentado resultados muito 

robustos, mas ainda não existem resultados para todas as espécies (Kent et al., 2004). 

Outras técnicas de medição de propriedades eléctricas são a Fischtester e Torrymeter (Kent 

& Oehlenschläger, 2009). 

Já foi também descrito o desenvolvimento de uma língua electrónica, que em conjunto 

com um nariz electrónico (a língua electrónica contacta directamente com o analito, 

enquanto o nariz electrónico analisa acima do analito), e pela utilização de técnicas 

estatísticas multivariáveis, permitiu correlacionar os resultados dos sensores com medições 

químicas, com um bom coeficiente de correlação (Gil et al., 2008; Jessen, 2009). 

São muitos os métodos sugeridos como indicadores de deterioração da qualidade dos 

produtos da pesca durante o armazenamento. Para a análise química e bioquímica destes 

indicadores foram desenvolvidos métodos para a determinação da quantidade de adenosina 

trifosfato (Karube, Matsuoka, Suzuki, Watanabe, & Toyama, 1984) e dos seus compostos de 

degradação, que permitem o cálculo do índice K (Spinelli, Eklund, & Miyauchi, 1964; Ehira & 

Uchiyama, 1987). A trimetilamina (Gill, 1990; Tozawa, Erokibara, & Amano, 1971), a 

dimetilamina (Castell, Neal, & Dale, 1973; Oehlenschläger, 1992), o azoto básico volátil total, 

as substâncias reactivas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e aminas biogénicas (Jacober & 

Rand, 1982), entre outros, continuam a ser utilizadas para avaliar a frescura dos produtos da 

pesca. De todas estas, a adenosina trifosfato e os seus compostos de degradação são 

considerados os indicadores mais fiáveis (Karube et al., 1984) e os seus valores podem ser 

expressos na forma do índice K (Handumrongkul & Silva, 1994). Outras técnicas como o 

static headspace analyser-gas chromatography-mass spectrometry (SHA-GC-MS), dynamic 

headspace analyser-gas chromatography-mass spectrometry (DHA-GC-MS), gas 

chromatography-olfactometry (GC-O), solid-phase microextraction (SPME), and electronic 

nose, etc. foram usadas com sucesso com o objectivo de medirem odores específicos dos 

produtos da pesca (Grigor, Theaker, Alasalvar, O'Hare, & Ali, 2002; Jónsdóttir, et al. 2004). 

Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos na medição do odor com o objectivo de criar um 

modelo viável para prever a resposta sensorial (Morita, Kubota, & Aishima, 2002, 2003). 

Jónsdóttir, Ólafsdóttir, Chanie, & Haugen (2008) demonstraram que os resultados obtidos 
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com estas técnicas na análise de substâncias voláteis preve com maior precisão o período 

de validade do produto do que pela análise microbiológica de contagem da microflora total. 

Embora estas técnicas tenham potencial como indicadores de qualidade, a necessidade de 

adquirir e manter equipamentos complexos e dispendiosos torna a sua aplicação e 

divulgação comercial difícil. No presente, estes equipamentos estão mais próximos da 

investigação do que da indústria. 

Considerando que anualmente, e como resultado da actividade microbiana, cerca de 

um terço da produção mundial de alimentos é perdida (Baird-Parker, 2000), é importante a 

utilização e maior conhecimento dos métodos microbiológicos para prevenir a perda de 

recursos importantes. Para o desenvolvimento de métodos microbiológicos satisfatórios é 

necessário um profundo conhecimento da microflora nativa dos animais em vida e depois da 

sua morte e como é a sua variação. Nas alterações post mortem a contaminação bacteriana 

inicial está dependente de vários factores circunstanciais e mais tarde está dependente das 

condições de armazenamento e de outras vias de contaminação potencial após a captura. 

Tipicamente, em climas tropicais são as bactérias mesófilas a dominar, enquanto que em 

climas temperados como o de Portugal são as bactérias psicrófilas e psicotróficas a estarem 

presentes em maior número. Durante o armazenamento em refrigeração são as bactérias 

psicrotróficas as seleccionadas pelas condições ambientais.  

Os métodos microbiológicos convencionais utilizados para avaliar a frescura e 

qualidade, consideram níveis aceitáveis de frescura a contagem da microflora total ou a 

microflora mesófila aeróbica total, o que representa o número total de microrganismos 

capazes de formar colónias visíveis em meio de cultura a uma determinada temperatura. 

Contagens com teores de 106 ufc/g são consideradas inaceitáveis. Estes métodos têm sido 

utilizados em todo o mundo, embora Olafsdóttir et al. (1997) relate que no ponto de rejeição 

sensorial os valores das contagens sejam um pouco superiores,107 a 108 ufc/g.  

De acordo com os resultados do projecto europeu  Flair-Flow Europe (Dalgaard, 

2000), os teores de microflora total em produtos da pesca correlacionam-se mal com o grau 

de frescura ou validade dos produtos (Figura 3). Durante o armazenamento de produtos da 

pesca em condições particulares de temperatura, atmosfera, salinidade, actividade da água, 

etc. os microrganismos específicos da deterioração crescem mais rapidamente do que os 

microrganismos saprófitas, produzindo metabolitos responsáveis pelos sabores e cheiros 

que levam à rejeição sensorial dos produtos. Consequentemente, o número de 

microrganismos específicos da deterioração e a concentração dos seus metabolitos podem 

ser usados como índices de qualidade objectivos para determinação da validade dos 

produtos da pesca (Dalgaard, 2000). 
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Figura 3. Evolução da microflora total, dos microrganismos específicos da deterioração e dos 
seus metabolitos (adaptado de Dalgaard, 2000) 

 

 

Acompanhando esta lógica, o teor de microrganismos específicos da deterioração 

devem-se correlacionar bem com o grau de frescura dos produtos da pesca, pelo que foram 

desenvolvidos meios para Sherwanella putrefaciens, produtora de sulfureto de hidrogénio, 

Photobacterium phosphereum e Pseudomonas spp., importante para peixes marinhos, em 

climas temperados, refrigerados e armazenados à temperatura de refrigeração e em 

aeróbiose (Erkan & Özden, 2008; Pantazi, Papavergou, Pournis, Kontominas, & Savvaidis, 

2008). No entanto, as metodologias que os utilizam exigem períodos de incubação de até 

alguns dias, o que levou ao desenvolvimento de novas técnicas analíticas mais rápidas 

(não-moleculares e moleculares), com a duração de um dia de trabalho ou menos que têm 

sido utilizadas com sucesso na indústria de produtos da pesca (Himelbloom, Oliveira, & 

Shetty, 2011). Algumas das técnicas não-moleculares incluem kits de testes API (Analytical 

Profile Index), microplacas para bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, MIDI (Microbial 

Identification Inc.), FAME (Fatty Acid Methyl Esters), (Nedoluha, Owens, Russek-Cohen, & 

Westhoff, 2001; Al-Harbi & Naim Uddin, 2004; Piñeiro-Vidal, Pazos, & Santos, 2008; 

Microbial Identification Inc., 2010). São também utilizadas técnicas moleculares de reacção 

de polimerização em cadeia (Polymerase Chain Reaction, PCR), PCR quantitativo (qPCR), 

sondas de oligonucleotidos, etc. (Dalgaard, 2000; Fung, 1997). É intuitivo considerar que a 

frescura dos produtos da pesca está correlacionada com o seu perfil microbiológico, e que 

por isso, o desenvolvimento de modelos matemáticos poderia permitir prever os valores das 

contagens, e a validade como o Predictive Food Micromodel (PFM) (Alasalvar, 1997). No 
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entanto, cada espécie tem de ser considerada individualmente tendo em consideração qual  

a característica que mais cedo leva a alterações nos seus atributos sensoriais. 

Os produtos da pesca, em função do ambiente em que estão inseridos, geralmente 

contêm resíduos de poluentes ambientais persistentes, tais como compostos xenobióticos, 

dioxinas (Policlorodibenzo-furanos - PCDF, Policlorodibenzo-para-dioxinas – PCDDs), 

organo-halogenados, pesticidas organoclorados, bifenilpoliclorados (PCB), hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAH), compostos organoestanosos, e metais pesados [Mercúrio 

(Hg), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb) e Arsénico (As)]. Além destes, em localizações 

particulares, também contêm elementos radioactivos acima dos valores considerados 

normais (Özçelik, Uygun, & Bayram, 2011). É importante monitorizar o conteúdo de 

poluentes ambientais persistentes nos produtos da pesca. Tem sido dada particular atenção 

à exposição humana ao mercúrio, o qual existe na água sob a forma orgânica e inorgânica. 

Uma vez libertado no meio ambiente, o Hg inorgânico é convertido em Hg orgânico (MeHg - 

metilmercúrio) que é a forma química mais tóxica, estável e facilmente absorvida pela dieta 

(Blanco, González, & Vieites, 2008). É a forma mais comum em produtos da pesca e pode 

representar até mais de 90% do Hg total (Yusà et al., 2008). 

Atendendo à natureza dos produtos de origem animal em análise, a probabilidade 

destes terem parasitas é real, mas apenas um número reduzido de parasitas que afectam os 

produtos da pesca são motivo de preocupação para a saúde humana. Em geral apresentam 

ciclos de vida complexos com vários hospedeiros intermediários, sendo os mamíferos os 

hospedeiros finais (Nemátodos, Tremátodos e Céstodos). No mercado não podem circular 

produtos contaminados por parasitas, de acordo com o estipulado no Regulamento 

853/2004 CE.  

Na unidade em estudo, os produtos da pesca antes de serem preparados para a 

comercialização, já passaram por uma inspecção sanitária dos serviços oficiais, mas isso 

não é garantia absoluta de não contaminação por parasitas, por isso, e de acordo com o 

mesmo Regulamento, os operadores devem realizar uma inspecção visual para detecção de 

parasitas visíveis antes de colocarem os seus produtos no mercado.  

A avaliação de qualidade dos produtos da pesca pode ir além da avaliação de frescura 

e dentro da dimensão da qualidade tem sido dada uma grande importância à autenticidade 

dos produtos; para a sua garantia têm sido desenvolvidos métodos baseados em 

tecnologias de DNA (Rasmussen & Morrissey, 2010). 
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2.1.6.3 Métodos sensoriais de avaliação da frescura e qualidade dos produtos da pesca 

 
Na avaliação do grau de frescura dos produtos da pesca, utilizam-se métodos ou 

exames físicos, químicos, bioquímicos e microbiológicos, aparentemente muito 

interessantes pela sua objectividade, mas que têm desvantagens, nomeadamente, por 

serem morosos, destrutivos, dispendiosos e nem sempre traduzirem as alterações dos 

produtos da pesca tal como elas são percepcionadas numa simples avaliação sensorial. 

Também por estas desvantagens, recorre-se à análise sensorial que, apesar de subjectiva, 

é a mais usada por ser, em regra, não destrutiva e rápida, não envolver grandes custos e 

permitir percepcionar rapidamente as alterações mais evidentes. Dada a facilidade de 

execução dos exames sensoriais, a sua implementação é simples em todos os níveis da 

cadeia alimentar (Nunes et al., 2007), as alterações características dos produtos da pesca 

são detectáveis desde logo pela sua aparência, odor, textura e flavour, e são mais ou menos 

intensas dependendo do estado de deterioração do peixe. Ainda que de interpretação fácil 

por todos intervenientes na cadeia alimentar a natureza subjectiva dos métodos sensoriais 

exige a adopção de critérios de avaliação uniformes e a participação de provadores 

treinados e familiarizados com os produtos da pesca e com os critérios de avaliação 

utilizados (G. Olafsdóttir et al., 1997; Nunes et al., 2007). Com este propósito, o 

Regulamento (CE) n.º2406/96, de 26 de Novembro da União Europeia, inclui esquemas de 

avaliação do grau de frescura para alguns grupos de peixes teleósteos (brancos e azuis), 

elasmobrânquios, cefalópodes e crustáceos e que se destinam a ser usados, tanto pela 

indústria como pelos serviços de inspecção (Olafsdóttir, et al., 1997). Neste Regulamento 

encontram-se fixadas normas de comercialização para diferentes famílias de produtos da 

pesca, e são estabelecidas três categorias de frescura diferentes, a E para produtos de 

qualidade extra, a categoria A para peixe de qualidade dentro da média e a categoria B para 

peixe abaixo da média. Abaixo de B, o peixe é reprovado por ser impróprio para consumo 

humano (Bekaert, 2006; Inácio, 2008). De acordo com as categorias apresentadas, o pico 

de flavour dos produtos da pesca, conservados à temperatura de gelo fundente, acontece 

no post rigor mortis, (Figura 4) quando o produto ainda é classificado na categoria extra com 

a concentração de monofosfato de inosina máxima no músculo (Green, 2010). Além das 

espécies abrangidas no Regulamento existem ainda muitas outras comercializadas nas 

lotas portuguesas que não se encontram abrangidas (Nunes, et al., 2007).  

Nas tabelas de classificação os descritores indicados nem sempre são os mais 

adequados, não permitindo a descrição conveniente das alterações que efectivamente se 

verificam. As deficiências destas tabelas têm sido apontadas em vários países, o que levou 

ao desenvolvimento de esquemas alternativos, que têm em conta as características de cada 

espécie. São esquemas de aplicação expedita e que permitem que a classificação do grau 

de frescura dos produtos da pesca, evolua proporcionalmente ao longo do tempo nas 

mesmas condições de conservação (Martinsdóttir, Schelvis, Hylding, & Sveinsdóttir, 2009b). 
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Figura 4. Apresentação esquemática da evolução da frescura dos produtos da pesca em 
função das categorias de frescura propostas pela União Europeia (adaptado de Green, 2010) 
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2.1.6.4 Método do Índice de Qualidade (QIM) 

 
O QIM (Quality Index Method) é um esquema utilizado para a avaliação sensorial do 

grau de frescura dos produtos da pesca que procurou ultrapassar as dificuldades sentidas 

com a aplicação do Regulamento (CE) n.º 2406/96. Foi desenvolvido em meados de 1980 

na Tasmanian Food Research Unit (Bremner, 1985), e tem ganho a atenção da indústria de 

processamento dos produtos da pesca e do sector da comercialização, inspecção e 

investigação. O QIM foi inicialmente desenvolvido para peixe inteiro armazenado em 

refrigeração, mas hoje em dia é também utilizado para produtos da pesca processados 

(Bekaert, 2006). Dos vários métodos sensoriais para avaliação da frescura dos produtos da 

pesca este foi o analisado em maior detalhe por ser o que mais se aproxima dos objectivos 

do presente estudo e por ser reconhecido como o mais promissor método sensorial (Luten & 

Martinsdóttir, 1997; Martinsdóttir, 1997). 

O método baseia-se na avaliação dos atributos que melhor evidenciam as alterações 

ocorridas em cada espécie de produtos da pesca. Para cada atributo são seleccionados um 

conjunto de dois a quatro descritores que melhor reflectem as alterações verificáveis ao 

longo do tempo. A cada um dos descritores é atribuída uma pontuação de demérito que 

varia entre 0 e 3. O número de descritores por atributo é variável e são definidos em função 

de cada produto. Os descritores devem ser objectivos, inequívocos, claros e breves, para 

evitar qualquer confusão e acelerar o processo de avaliação. A avaliação do grau de 

frescura do produto é feita pela soma dos pontos de demérito atribuídos a cada um dos 

diferentes descritores, e o valor final é designado Índice de Qualidade. Neste método não é 

atribuído destaque a qualquer dos descritores e por isso, o produto não pode ser rejeitado 

apenas pela alteração de um dos seus atributos. Diferenças pequenas na avaliação 

correspondem a pequenas oscilações na pontuação total. Um descritor revela maior 

frescura quando está pontuado com 0, e indica um estado avançado de degradação quando 

é pontuado 3. O peixe muito fresco tem um Índice de Qualidade igual a zero e com a 
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evolução da degradação a pontuação total vai aumentando (Sveinsdóttir, Martinsdóttir, 

Hyldig, Jørgensen, & Kristbergsson, 2002). 

A evolução teórica do Índice de Qualidade em função do tempo pode ser representada 

por uma curva sigmóide na qual se conseguem identificar quatro fases (Figura 5). A primeira 

fase é representada por uma descida acentuada que evidencia as alterações post mortem; a 

esta fase seguem-se duas outras em que as alterações sensoriais são menos evidentes e 

de evolução mais lenta e alargada no tempo descrevendo um patamar ligeiramente 

inclinado; a quarta e última fase é muito evidente a nível sensorial, por estar a ocorrer uma 

intensa proliferação bacteriana decorrente do processo de decomposição do produto. É 

nesta fase que é atingido o valor máximo de pontuação, e que o produto é rejeitado. 

Aquando da elaboração da tabela QIM recorre-se, normalmente, à análise sensorial do 

peixe cozido para a definição do ponto de rejeição (Nunes, et al., 2007). Ainda assim, a 

pontuação máxima nem sempre corresponde ao período máximo de validade de todos 

elementos que constituem o lote analisado. A amostra do lote analisado deve ser 

representativa mas na prática isso nem sempre é fácil de conseguir (Sveinsdóttir, et al., 

2002; Sveinsdóttir, Hyldig, Martinsdóttir, Jørgensen, & Kristbergsson, 2003; Bonilla, 

Sveinsdóttir, & Martinsdóttir, 2007; Martinsdóttir, et al., 2009b). O desenvolvimento de 

esquemas QIM para as diferentes espécies tem como objectivo que o índice de qualidade 

aumente linearmente com o decorrer do tempo de armazenamento em gelo (Nielsen, 1995). 

 

 

 

 

Figura 5. Evolução característica da análise sensorial de peixe magro conservado em gelo 

(adaptado de Nunes, et al., 2007)  
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Este método, pela linearidade de resultados, é muito vantajoso para se prever o 

período de tempo no qual os produtos da pesca refrigerados nas mesmas condições ainda 

se vão manter próprios para consumo (Luten & Martinsdóttir, 1997; Sveinsdóttir, et al., 

2003). É importante realçar que o método tem de ser utilizado com precaução na 

determinação do prazo de validade, uma vez que existe um grau significativo de incerteza. 

Vários factores, como o manuseamento e a qualidade da cadeia de frio, podem afectar a 

validade destes produtos, adulterando a previsão de validade (Martinsdóttir & Schelvis-Smit, 

2003). Ainda assim, por todas as vantagens que o QIM representa, foram já desenvolvidos 

esquemas específicos para um grande número de espécies, com o envolvimento de 

diversos países. O objectivo é promover e implementar a nível comunitário o uso do QIM 

como ferramenta versátil para a avaliação dos produtos da pesca, no circuito distribuição e 

produção (Luten & Martinsdóttir, 1997; Nunes et al., 2007). 

A utilização do QIM tem também um particular valor acrescentado para a investigação 

científica porque é uma ferramenta que uniformiza o método de avaliação da frescura dos 

produtos da pesca e pelos bons resultados alcançados tem-se difundido nas instituições 

dedicadas a estas matérias, algumas das quais fundaram mesmo a QIM - Eurofish 

Foundation (Martinsdóttir et al., 2009a, 2009b). A utilização do QIM tem permitido o estudo 

de novas tecnologias de processamento e armazenamento de produtos da pesca, indicando 

de que forma é afectado o prazo de validade e as propriedades sensoriais dos produtos 

(Martinsdóttir & Schelvis-Smit, 2003). Além das aplicações referidas, também é utilizado 

para o desenvolvimento de instrumentos para avaliar a qualidade. A nível europeu foi 

desenvolvido o projecto Development of Multi-Sensor Techniques for Monitoring the Quality 

of Fish (MUSTEC/FAIR 98 4076) com o objectivo de avaliar várias técnicas físico-químicas e 

integrar os seus resultados para estimar a qualidade e frescura do peixe. As técnicas 

utilizadas nesta abordagem, com recurso a diversos sensores, foram a espectroscopia de 

luz visível, as propriedades eléctricas, a análise de imagem, a cor, nariz-electrónico e a 

textura. Combinando os resultados das técnicas instrumentais e calibrando-os com os 

resultados sensoriais do QIM para atributos como aroma, aparência e textura, foi 

determinado o Artificial Quality Index (AQI) de precisão equivalente à pontuação QIM. Os 

resultados obtidos fornecem uma base para a exploração industrial e construção de 

dispositivos semelhantes para determinar a qualidade do peixe (Olafsdóttir et al., 2004). O 

desenvolvimento destas ferramentas permitiria, que a competência de um painel de 

provadores pudesse estar simultaneamente disponível em diferentes localizações, 

estendendo o controlo de qualidade a novas regiões e garantindo uniformidade de critérios. 

Ainda não está comercialmente disponível nenhum dispositivo que alcance todos os 

objectivos do projecto, e que consiga através de medições analíticas substituir na sua 

plenitude a avaliação humana (Di Natale, 2003; Nilsen & Esaiassen, 2005). 
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2.1.6.5 Precauções básicas para a produção de produtos da pesca refrigerados de alta 

qualidade, numa unidade equivalente à estudada 

 
Para a comercialização de produtos da pesca de elevada qualidade, numa unidade de 

exportação como a estudada, é necessário tomar algumas precauções gerais que permitam 

cumprir os requisitos de segurança sanitária, e os requisitos da ISO 22000:2005 e as 

expectativas dos clientes mais exigentes (Garthwaite, 1997; Huss, 1997; Price, 1999; 

Falcão, Dias, Correa, & Falcão, 2002): 

 Após a recepção das matérias-primas, é necessário que estas não fiquem à 

temperatura ambiente por longos períodos de tempo. 

 Para a manutenção de uma refrigeração adequada a temperatura nunca deve 

exceder o limite máximo de 3.3°C. 

 Para a manutenção da rastreabilidade a rotulagem deve ser imediata. 

 A adequada lavagem do peixe refrigerado, para remover o sangue visível e os 

detritos externos, não consegue fazer uma redução significativa da carga 

microbiana, por isso, os níveis de cloro da água utilizada na produção devem estar 

sob controlo para impedir que estes causem alterações das propriedades 

organolépticas dos produtos da pesca. 

 A água utilizada na limpeza e na produção de gelo deve ser potável, porque pode 

ser ingerida directa ou indirectamente pelo consumidor. 

 A dimensão das unidades de refrigeração e a tecnologia que utilizam deve ser tida 

em consideração, para atender à quantidade e disposição dos produtos para 

garantir a melhor refrigeração possível. 

 Qualquer contacto directo das mãos dos manipuladores com o produto refrigerado 

deve ser evitado. 

 

Além das formas indirectas de refrigeração necessárias para a produção de produtos 

da pesca frescos, o gelo é o método que melhor garante a refrigeração rápida e directa dos 

produtos da pesca (Lupin, 1995): 

 O gelo consegue promover a redução rápida da temperatura das matérias-primas. 

 Tem uma elevada capacidade de refrigeração. 

 À medida que derrete permite manter o grau de humidade dos produtos da pesca. 

 O processo pelo qual o gelo derrete é um sistema de regulação de temperatura 

independente. 

 É um método de refrigeração portátil. 

 A matéria-prima para a produção de gelo é abundante. 

 A produção de gelo é um processo simples. 

 É relativamente barato. 

 É seguro e amplia a validade do produto.   



35 
 
 

2.2 Caracterização do sector das pescas 

 
Para o correcto enquadramento e análise das actividades de um operador implantado 

no mercado e a operar a meio da cadeia alimentar dos produtos da pesca, a análise do 

sector em que se insere é importante. 

Os produtos da pesca, a nível mundial, representam uma significativa proporção de 

todas as transacções de produtos alimentares. De acordo com os dados da FAO recolhidos 

em 2009, foram produzidos 145,1 milhões de toneladas de produtos da pesca, dos quais 

90,0 milhões foram capturadas em ambiente marinho. Cerca de 40% do total dos produtos 

da pesca são transaccionados a nível internacional, dos quais 50% provêm de países em 

vias de desenvolvimento. Em conjunto, a Europa, os Estados Unidos da América e o Japão 

são responsáveis por importar 80% em valor dos produtos da pesca transaccionados. Estes 

valores são de especial interesse quando se verifica que a tendência ao longo dos anos tem 

sido para o aumento do número de transacções a nível global, o que pode elevar o risco da 

transmissão de agentes biológicos além-fronteiras, que põem em causa a saúde humana e 

por consequência também os mercados internacionais. Em 2008 a FAO calculou que 81% 

de toda produção de produtos da pesca se destinou ao consumo humano directo. No 

mesmo ano, 60% do peixe destinado a consumo humano foi disponibilizado fresco, sendo 

esta a forma preferida pelos consumidores e aquela que tem maior valor acrescentado. Os 

40% restantes foi peixe processado, do qual 50% foi congelado. O consumo dos produtos 

da pesca desde 1961 tem vindo a crescer 2,4% ao ano, acima dos 1,8% de crescimento 

registado para a população humana. A média em 2009, de consumo de peixe per capita 

subiu para 17,1 kg. No entanto se se excluir a China, a média para o resto do mundo 

mantém-se inalterada nos 13,7 kg desde 2006 (FAO, 2010). A nível mundial, a proteína 

proveniente dos produtos da pesca representa 15% da proteína de origem animal 

disponibilizada para a alimentação humana (Ababouch, 2006).  

Num contexto mais próximo do nacional, é importante analisar os dados estatísticos 

disponibilizados pela União Europeia (UE) relativos à produção e transacções de produtos 

da pesca, para se perceber o enquadramento de Portugal a nível Europeu. Desde logo é 

necessário considerar que devem ser analisados os dados mais recentes porque foram 

sentidas grandes diferenças ao nível da produção primária depois da entrada em vigor da 

Política Comum da Pesca (PCP) em 2002. 

Inicialmente inscrita no Tratado de Roma, a PCP estava associada à Política Agrícola, 

mas ao longo do tempo foi ganhando autonomia. A PCP, de acordo com a sua reforma em 

2002, tem como principal objectivo assegurar a exploração sustentável dos recursos 

aquáticos vivos, e para o efeito foi adoptado um princípio de precaução para a conservação 

de recursos e minimização do impacto das actividades de pesca nos ecossistemas marinhos 

(FAO, 2010). A abordagem tomada pretende contribuir para a eficácia e sustentabilidade 

das actividades no sector das pescas, garantindo um nível de vida adequado às populações 
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que dele dependem e atendendo aos interesses dos consumidores. As medidas de 

conservação previstas na PCP têm o objectivo de reduzir a pressão exercida sobre os 

recursos haliêuticos, para o que se prevê o estabelecimento de totais admissíveis de 

capturas, a limitação do esforço da pesca, medidas técnicas relacionadas com as artes 

usadas e dimensões mínimas dos produtos da pesca capturados, e a obrigatoriedade de 

registar e declarar as capturas e desembarques. O objectivo a longo prazo da introdução da 

PCP de 2002, é a inclusão de planos de gestão plurianuais para unidades populacionais que 

se encontram abaixo dos limites biológicos seguros, de maneira a garantir a sua 

continuidade, e ainda limitar o impacto ambiental das actividades de pesca (European 

Commission, 2009). Recentemente o Tratado de Lisboa introduziu várias alterações à 

política da pesca, mas os objectivos gerais continuam os mesmos (European Communities, 

2010a).  

O resultado prático da entrada em vigor da PCP é de fácil análise quando se 

comparam os totais capturados de produtos da pesca de toda a UE, num intervalo de dez 

anos. Verifica-se que em 1997 as capturas foram de 7.518 mil toneladas enquanto em 2007, 

já após a PCP, foram capturadas 5.143 mil toneladas, revelando os números uma 

diminuição de 31,6%. Em Portugal, em igual período, inicialmente, foi verificada uma 

tendência idêntica de diminuição de capturas, mas a partir do meio do período e até 2007 

Portugal recuperou (em 1997 foram capturadas 224 mil toneladas, e em 2007 foram 

capturadas 253 mil toneladas), representando estes resultados um aumento de 11,46% em 

dez anos. A conclusão que também se pode retirar é que ao longo da década em análise, 

Portugal aumentou a sua representatividade no total de capturas a nível da UE, de 2,98% 

para 4,92% (European Communities, 2010b). 

A nível nacional os resultados apresentados utilizam os valores disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e pela Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura 

(DGPA). Para o objectivo a que este trabalho se destina vão ser consideradas apenas as 

informações directamente relacionadas com os produtos da pesca frescos ou refrigerados 

em relação ao total dos produtos da pesca transaccionados, para um enquadramento 

objectivo da actividade da empresa em estudo, no contexto nacional. 

Analisando as saídas de produtos da pesca, de Portugal (Tabela 4), em 2010 houve 

um aumento na quantidade de trocas comerciais e exportações relativamente aos dois anos 

anteriores; no caso específico do peixe fresco ou refrigerado registou-se um aumento 

absoluto de 29,35% de 2009 para 2010. No contexto das exportações, o negócio do peixe 

fresco aumentou de 21,19% para 22,78%, nos mesmos anos, acompanhado de um 

aumento do valor relativo das transacções. No total das exportações o valor do parcial do 

peixe fresco representava 13,51%, em 2009, e aumentou para 16,50% em 2010. As 

importações em 2010 no geral também aumentaram, mas no caso específico do peixe 

fresco até houve uma significativa diminuição da quantidade transaccionada, acompanhada 
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de uma ligeira valorização média da matéria-prima (DGPA, 2011). Quanto à origem dos 

produtos da pesca frescos que entram em Portugal, a maioria é proveniente de países 

comunitários, sendo os principais parceiros comerciais a Espanha com 81,8%, e a Grécia 

com 6,72%. Portugal no capítulo das transacções comerciais, expede 98% do peixe fresco 

para países comunitários sendo o principal destino a Espanha com 94,13%, seguido da 

Itália com 4,49% e da França com 1,45%; para países extracomunitários Portugal exporta 

sobretudo para os Estados Unidos da América, 44,06%, e para o Canadá, 21,50%. (INE, 

2011). Os dados que permitiram indicar a proveniência das entradas nacionais, e os 

destinos das saídas são relativos ao ano de 2009, que é o ano mais recente com resultados 

definitivos disponibilizados pelo INE. 

 

Tabela 4. Exportações, importações e saldo das transacções comerciais de produtos da pesca 
e peixe fresco ou refrigerado (adaptado de DGPA, 2011) 

 
  Peso (t) Valor (unidade 1000€) 

 Tipo de 
comercialização 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Saídas 

Peixe fresco ou 
refrigerado 28.169,50 27.444,70 35.499,20 62.248,80 67.666,70 112.098,80 

Total de produtos 
da pesca 132.816,60 129.494,20 155.866,50 523.759,40 500.852,80 679.226,80 

        

 Rácio 21,21% 21,19% 22,78% 11,88% 13,51% 16,50% 

        

Entradas 

Peixe fresco ou 
refrigerado 66.988,90 70.581,20 58.924,80 174.327,00 172.851,40 211.096,30 

Total de produtos 
da pesca 377.600,60 389.331,90 381.918,20 1.299.577,70 1.182.757,10 1.345.639,50 

        

 Rácio 17,74% 18,13% 15,43% 13,41% 14,61% 15,69% 

        

Saldo 

Peixe fresco ou 
refrigerado -38.819,40 -43.136,50 -23.425,60 -112.078,20 -105.184,70 -98.997,50 

Total de produtos  
da pesca 

-244.784,00 -259.837,70 -226.051,70 -775.818,30 -681.904,30 -666.412,70 

 

 

O saldo comercial internacional dos produtos da pesca ou relacionados com esta 

actividade, em 2010, registou um défice provisório de 666.412 mil euros, o que representa 

um ligeiro desagravamento face aos resultados de 2009; verificou-se também um 

desagravamento do défice comercial das trocas de “peixe fresco ou refrigerado” totalizando 

112.098 mil euros em 2010 (DGPA, 2011), reflectindo um aumento verificado nas saídas 

que ultrapassou o aumento das entradas, tendo sido registada uma taxa de cobertura de 

52% (DGPA, 2011; INE, 2011). Tradicionalmente Portugal regista um saldo negativo no 

comércio internacional de produtos da pesca, com a excepção das “preparações e 

conservas de peixe” que mantêm resultados positivos consecutivos, tendo atingido em 2010 

uma taxa de cobertura das entradas pelas saídas de 155,5% (INE, 2011).  
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3. Materiais e Métodos 

 
3.1 Descrição da empresa em estudo 

 
A empresa em análise neste trabalho é a Pescaviva - Comércio e Indústria de 

Pescado S.A. A Pescaviva é uma empresa Portuguesa, fundada em Agosto de 1993, 

dedicada à comercialização de produtos da pesca frescos. Iniciou a sua actividade na 

Docapesca de Pedrouços. O crescimento da empresa foi sustentado e em 1997 depois de 

uma renovação interna e alteração de gerência, a empresa assumiu novos objectivos. A 

partir dessa data a Pescaviva assume-se como uma empresa de exportação de produtos da 

pesca frescos, e afirma-se como uma referência internacional no seu ramo de negócio. 

Em meados de 2005 a empresa mudou a localização das suas instalações para o 

Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), apostando na construção de 

instalações pensadas de raiz e condizentes com as perspectivas de crescimento. Nas novas 

instalações foi possível privilegiar-se ainda mais a qualidade dos produtos da pesca, devido 

às condições criadas nos pavilhões, obtenção do nº de controlo veterinário e à 

implementação do sistema de auto controlo, de acordo com a metodologia HACCP. As 

instalações em análise neste trabalho são dedicadas à exportação e dispõem de uma área 

total coberta de 931,9 m2. Regra geral, após a recepção dos produtos da pesca, estes são 

inspeccionados, seleccionados, acondicionados, pesados e no fim em seguida é-lhes 

adicionado gelo. De seguida, uma de duas coisas pode acontecer, ou os produtos são 

imediatamente expedidos, ou são armazenados em câmara frigorífica até à sua expedição e 

posterior transporte (no Anexo I, são apresentados os fluxogramas de produtos).  

A Pescaviva procura promover internamente uma política centralizada na qualidade do 

produto e procedimentos, e também na formação contínua dos seus trabalhadores. Parte 

essencial da actividade diária da empresa é garantir a disponibilidade de matérias-primas de 

elevada qualidade, para o que detém compradores, distribuídos por todas as lotas nacionais 

(Portugal continental e Açores), que diariamente fazem chegar à empresa uma grande 

quantidade e variedade de espécies (Tabela 5), para satisfazer os pedidos dos clientes.  

 

Tabela 5. Lista das 24 espécies mais vendidas na Pescaviva 

 
Anequim 
Atum (patudo) 
Atum albacora 
Azevias 
Bica 
Carapau 
Cherne 
Corvina 
 

 
Dourada 
Espadarte 
Garoupa 
Goraz 
Linguado 
Lula 
Pargo Capatão 
Pargo Legítimo 

 
Pargo Sama 
Peixe Espada 
Peixe Galo 
Polvo 
Rascasso 
Robalo 
Salmão 
Salmonete 
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A Pescaviva enquanto empresa, tem apresentado consistentemente resultados 

positivos que se traduzem num crescimento gradual; a título ilustrativo a empresa que em 

2003 exportava 1,8 mil toneladas de produtos da pesca, no ano de 2010 exportou cerca de 

2,3 mil toneladas. No actual panorama nacional a Pescaviva é responsável por 

aproximadamente 25% das trocas comerciais e exportações nacionais de produtos da pesca 

frescos, e é por isso líder destacada no sector. As transacções comerciais da Pescaviva são 

maioritariamente para países comunitários como Itália, Espanha, França, Luxemburgo, 

Holanda, e em volume inferior para países extracomunitários como Canadá, Estados Unidos 

da América, Croácia e Rússia. Na qualidade de empresa exportadora de produtos da pesca 

frescos, trata-se da empresa nacional que mais vende para outros mercados que não o 

espanhol, de acordo com os dados do INE. 

Com o objectivo da empresa reafirmar a sua política de qualidade e segurança 

sanitária alimentar a nível internacional, foi definido como objectivo estratégico a 

implementação e futura certificação do sistema de gestão de segurança alimentar de acordo 

com a norma ISO 22000:2005, para tornar a empresa mais competitiva no quadro da actual 

distribuição e retalho. 

A Pescaviva tem a maioria da sua actividade voltada para a exportação, no entanto, 

existem paralelamente outras duas áreas de negócio dedicadas à comercialização de 

produtos da pesca para a restauração nacional e ainda a comercialização para grandes 

superfícies nacionais. Estas duas áreas de negócio, em comparação, têm muito menos 

expressão no contexto global da empresa. As actividades desenvolvidas nestas duas áreas 

de negócio não partilham fisicamente as mesmas instalações de produção. Neste trabalho 

são analisadas exclusivamente as actividades da empresa relativas à exportação. 

 

3.2 Metodologia de trabalho 

 
A fase preparatória deste trabalho consistiu em consultar as normas NP EN ISO 

22000:2005, ISO/TS 22004 - Food Safety management systems – Guidance on the 

application of ISO 22000:2005 e ISO 9000:2000 - Quality management systems - 

Fundamentals and vocabulary. Depois da consulta das normas, seguiu-se uma revisão 

bibliográfica, que fundamentou a análise e comparação das metodologias aplicáveis ao caso 

em estudo. Paralelamente realizou-se também uma revisão bibliográfica sobre o tema da 

qualidade em produtos da pesca. O estudo bibliográfico, foi mais concentrado na fase inicial 

do trabalho, e posteriormente continuado em função das necessidades específicas de 

desenvolvimento de cada ponto. O trabalho decorreu, em paralelo com todas as outras 

actividades diárias de inspecção e monitorização da produção da empresa.  

 

 

 



40 
 
 

O desenvolvimento deste trabalho decorreu de acordo com as seguintes etapas: 

1. Auditoria interna de diagnóstico para avaliação preliminar da situação existente 

na empresa e subsequente análise dos resultados. 

2. Planeamento do SGSA, actualização e elaboração de documentação 

associada. 

3. Definição de um plano de acções a tomar para a implementação do SGSA. 

 

 

3.2.1 Auditoria interna de diagnóstico, para avaliação preliminar  

 
A auditoria interna de diagnóstico, procurou avaliar os procedimentos e práticas da 

empresa de forma a determinar as acções a realizar no futuro atribuindo-lhes diferentes 

níveis de prioridade. Para o efeito foi utilizada como lista de verificação a obra Food safety 

management systems: an easy-to-use checklist for small business da autoria da ISO (ISO, 

2007). A lista de verificação utilizada permitiu avaliar de forma sistemática os procedimentos 

e práticas da empresa, facilitando a determinação das acções a realizar no decorrer deste 

processo. A partir dos resultados e de acordo com as indicações que a mesma obra 

forneceu foi possível definir um plano de acções adequado para o desenvolvimento do 

SGSA na empresa em estudo. No Anexo II é apresentada uma versão adaptada da lista de 

verificação utilizada, que está divida em 14 partes, cada uma delas constituída por várias 

questões a que é preciso responder “sim” ou “não” sempre que a questão seja aplicável à 

empresa auditada. 

A auditoria interna de diagnóstico foi realizada em Novembro de 2009. O processo de 

auditoria realizou-se de acordo com o estabelecido na lista de verificação mencionada; para 

a sua concretização foi necessária a observação das instalações, observação das práticas e 

actividades e ainda a análise detalhada do plano HACCP implementado. O processo foi 

coordenado pelo Director do Departamento da Qualidade e Segurança Alimentar (DQSA) da 

empresa. Foram identificados todos os pontos que não cumpriam a totalidade dos 

requisitos, ou seja, os pontos a necessitar de desenvolvimento, melhoria ou rectificação 

aprofundada. Com base nos resultados recolhidos foi possível passar à etapa seguinte. 

 

3.2.2 Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Segurança Alimentar (SGSA) e 

elaboração da documentação associada 

 
Na etapa de desenvolvimento do SGSA, foram utilizados os resultados da auditoria 

interna de diagnóstico, para a partir da sua análise e de acordo com os requisitos da norma 

identificar as acções a realizar para o seu cumprimento. Após terem sido definidas as 

melhorias e rectificações a implementar, foi necessário documentar todos os procedimentos 

e sistemas. A documentação associada elaborada nesta etapa passou a fazer parte do novo 
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MGSA. A documentação associada a este processo foi desenvolvida e planificada de acordo 

com os requisitos documentais especificados na norma, de forma a permitir uma fácil 

consulta e avaliação por parte de entidades externas em cenário de auditoria e durante o 

processo de certificação. 

Com o objectivo de facilitar a organização documental de todo o processo, foi criado 

desde início, um índice digital de gestão de documentos. Este índice foi estruturado 

respeitando os requisitos documentais da norma ISO 22000. A criação deste interface 

documental permitiu o acompanhamento de todo o processo em tempo real, e garantiu 

sempre a correspondência dos documentos em suporte digital com os documentos em 

suporte físico. Este índice dinâmico no decorrer do processo passou a ser ele mesmo o 

índice do MGSA. Para um fácil acompanhamento da elaboração da documentação do novo 

manual, foi atribuído a cada documento o respectivo nível de desenvolvimento em que se 

encontrava a cada momento. Para o efeito foram considerados três níveis: documentos que 

precisavam de ser criados; documentos que estavam a ser editados ou a necessitar de 

rectificações; e documentos concluídos. No cumprimento desta etapa do processo foi 

necessária a criação ou rectificação entre outros de documentos como instruções de 

trabalho, modelos de documentos, fichas técnicas, Manual HACCP e ainda do Manual de 

Boas Práticas e de Higiene.  

Para a conclusão desta etapa não foi pré-estabelecido um prazo, uma vez que os 

recursos humanos envolvidos neste processo exerciam, paralelamente, outras funções 

operacionais prioritárias na empresa, com horário e duração imprevisíveis. 

 

3.2.3 Definição de um plano de acções para a implementação do SGSA, tendo em 

vista a certificação pela ISO 22000 

 
Após a conclusão do planeamento do SGSA, definição das metodologias, 

melhoramento de sistemas e procedimentos a implementar, e durante a elaboração da 

documentação de suporte, foram definidas as acções a realizar para que se torne realidade 

o objectivo da empresa certificar o sistema de gestão de segurança alimentar de acordo 

com a ISO22000. 

Para atingir os objectivos a que a empresa se propõe foram definidas acções a realizar 

para que no futuro seja plenamente implementado o SGSA, e em momento oportuno, a 

considerar pela administração, avançar para o processo de certificação. 
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4. Resultados 

 
De forma a facilitar a leitura e a apresentação dos resultados, este capítulo foi 

organizado de forma a seguir a ordem das cláusulas da norma ISO 22000:2005. Para cada 

uma das cláusulas do referencial são apresentados os procedimentos e práticas existentes 

na empresa no momento da auditoria interna de diagnóstico e indicados os procedimentos 

definidos para dar cumprimento às exigências da ISO 22000. São também indicadas as 

acções a realizar num futuro próximo pela empresa para a implementação plena e melhoria 

de procedimentos de acordo com as necessidades reconhecidas. A acompanhar o texto 

serão indicados os documentos respectivos do Manual da Gestão da Segurança Alimentar 

da empresa. 

 

4.1 Campo de aplicação (Cláusula 1) 

 
A aplicação da norma ISO 22000:2005 à empresa em estudo encontra-se em perfeito 

alinhamento com os objectivos da mesma. A empresa encontra-se directamente envolvida 

na cadeia alimentar e quer implementar um SGSA de acordo com os requisitos 

especificados na ISO 22000, para demonstrar a sua capacidade de controlar os potenciais 

perigos para a segurança alimentar e assim garantir a comercialização de alimentos 

sanitariamente seguros para consumo humano. 

 

4.2 Referência normativa (Cláusula 2) 

 
De acordo com a indicação da ISO 22000:2005 foi consultada a norma ISO 9000:2000 

referenciada para que sejam utilizadas as definições que constam nesse documento e seja 

inequívoca a sua interpretação quando referidas nos manuais ou aplicadas no terreno. 

 

4.3 Termos e definições (Cláusula 3) 

 
Na tentativa de manter a consistência e utilização de terminologia comum aos 

documentos da ISO, foram utilizados os termos e definições específicas à aplicação da ISO 

22000. Ao longo de todo o processo, que levou ao desenvolvimento do SGSA e respectivos 

manuais e documentação associada, foram utilizados os termos presentes na ISO 22000 e 

sempre que foi necessária a utilização de outros termos não constantes no documento, 

foram utilizadas criteriosamente as definições presentes na ISO 9000:2000. O objectivo foi 

garantir clareza e uniformidade na terminologia utilizada em todos os documentos. 
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4.4 Sistema de gestão da segurança alimentar (Cláusula 4) 

4.4.1 Requisitos gerais (Cláusula 4.1) 

 
Considerando os requisitos da cláusula pretendeu-se estabelecer, documentar e 

implementar um SGSA eficaz, avaliado periodicamente e de actualização continua. A 

empresa assume que a sua responsabilidade se inicia com a aquisição das matérias-primas 

e subsidiárias e termina na entrega do produto aos seus clientes. O Manual de Gestão da 

Segurança Alimentar (MGSA) é a materialização em forma documental do SGSA. O campo 

de aplicação do SGSA em estudo é a comercialização de produtos da pesca frescos.  

No SGSA estão especificados os produtos, categorias de produto, processos e locais 

de produção contemplados. Além disso, estão definidas as formas de comunicação interna e 

externa relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos. O SGSA 

assegura igualmente o controlo dos processos, que podem afectar a conformidade dos 

produtos acabados, contratados a empresas externas. Esses processos foram identificados 

e documentados no MGSA, e são mantidos os respectivos registos de acordo com os 

requisitos de documentação da norma. 

 

4.4.2 Requisitos da documentação (Cláusula 4.2) 

4.4.2.1 Generalidades (Cláusula 4.2.1) 

 
O MGSA inclui toda a documentação do SGSA relativa à política da segurança 

alimentar, respectivos objectivos, procedimentos, registos e documentos necessários para a 

empresa assegurar um eficaz desenvolvimento e implementação do SGSA. Os documentos 

existentes anteriormente a este trabalho foram em muitos casos actualizados para se 

enquadrarem com os novos requisitos da documentação. 

  

4.4.2.2 Controlo dos documentos (Cláusula 4.2.2) 

 
A empresa possuía um sistema analógico de gestão de documentos que tornava 

morosa a consulta. Com o objectivo de agilizar o processo, os documentos do novo SGSA 

que integram o MGSA passaram a ser controlados com recurso a um sistema digital de 

gestão de documentos de forma a facilitar a organização documental de todo o processo. 

Este índice digital de gestão de documentos, é na sua essência uma folha de cálculo que foi 

estruturada de forma a respeitar os requisitos documentais da norma ISO 22000. Conforme 

o que é requerido na ISO 22000, todas as alterações têm de ser previamente revistas antes 

de serem implementadas, para que sejam determinados os seus efeitos para a segurança 

alimentar e o seu impacto no SGSA. Para a realização de alterações aos documentos, todos 

os procedimentos estão descritos no documento interno Controlo de documentos e registos 

(PQ-01).  



44 
 
 

Todos os documentos são identificados no seu formato digital e físico pelo nome, 

referência interna, data de emissão, estado actual de revisão, indicação do número de 

páginas e a respectiva validação com assinatura pelo elemento da Equipa de Segurança 

Alimentar (ESA) que dirige o DQSA, com a total aprovação da administração. Os 

documentos externos à empresa (por ex: legislação, pareceres técnico-científicos, etc.) são 

catalogados e tratados de acordo com os procedimentos descritos no documento Recepção 

de documentos externos (MD-19); quando este procedimento é concluído eles são 

adicionados ao Índice de documentos externos (MD-18). Para prevenir a utilização de 

documentos obsoletos, foi definido que estes devem ser adequadamente identificados antes 

do seu arquivamento ou destruição. Os procedimentos definidos para este efeito encontram-

se estabelecidos no documento Remoção de documentos obsoletos (MD-20). 

Na empresa ainda não se encontrava estabelecido um sistema eficaz para a 

actualização de documentos externos relevantes para as diferentes actividades da empresa. 

Uma das medidas existentes já implementadas e que foi mantida é a assinatura de 

publicações periódicas de organizações nacionais e sobretudo internacionais dedicadas à 

comercialização de produtos da pesca. As publicações internacionais são uma mais valia 

para a recolha de informações actualizadas dos diferentes mercados. Além desta medida, 

foram compiladas todas as fontes que existiam para consulta numa base de dados simples 

com apenas quatro campos onde constavam o nome das entidades nacionais e 

internacionais (campo: Entidade), o assunto que tratam (campo: Assunto), o respectivo 

endereço do sítio na internet em hiperligação (campo: Sítio) e um campo (com o nome 

Método) onde se assinala uma de três indicações possíveis: consultar periodicamente; 

boletim informativo periódico subscrito (newsletter); ou RSS (Really Simple Syndication). No 

caso das entidades que têm o campo método assinalado para serem consultados 

periodicamente existe ainda um campo onde se assinala a data da última consulta.  

A construção da base de dados revelou que a sua dimensão tornava a sua utilização 

menos demorada do que a forma anterior, mas ainda assim a necessidade de utilizar vários 

software em paralelo para a correcta utilização do sistema criado levou a que fosse sentida 

a necessidade de se encontrar uma solução melhor, unificada, mais flexível, que 

consumisse menos tempo e que activamente procurasse as notícias/novas publicações em 

tempo real para permitir uma adequada actualização da documentação. Para o efeito utilizei 

uma versão portátil de um navegador da internet como agregador de conteúdos. O objectivo 

foi permitir que este navegador tivesse o potencial de ser utilizado a partir de qualquer 

computador onde estivesse ligado o dispositivo de armazenamento externo onde estava 

instalado. A estrutura da base de dados, inicialmente criada, foi então transferida para a 

biblioteca de marcadores do navegador. Todas as anteriores entradas da base de dados 

passaram a ser marcadores que de acordo com a sua catalogação foram organizados no 

novo sistema digital em pastas com os mesmos nomes. Assim tornou-se possível a 
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recepção de notícias das diferentes entidades relacionadas com a empresa e com o sector 

em que está inserida em tempo real. Em muitos casos as notícias difundidas pelas 

diferentes entidades via internet referem as mais recentes publicações ou alterações de 

legislação do sector. Com este sistema já é possível um acompanhamento diário das 

actualidades. Quando é tomado conhecimento de um novo documento que poderá ter de 

ser adquirido, impresso ou solicitado, dependendo de cada caso, este é posteriormente 

catalogado e tratado de acordo com os procedimentos descritos no documento Recepção 

de documentos externos (MD-19). Na maioria dos casos os documentos estão disponíveis 

na rede interna da empresa ou em alternativa directamente da internet; com o novo sistema 

basta a criação de um novo marcador e a posterior catalogação através da criação de 

pastas para ser possível a consulta instantânea de qualquer documento relevante para a 

empresa. Na conclusão desta actividade verifiquei que na sua generalidade foi possível 

substituir a totalidade das consultas periódicas a sítios na internet por consultas directas das 

RSS, ou pela recepção de boletins informativos periódicos subscritos, ou ainda por alertas 

periódicos criados em motores de busca, que filtram os resultados relevantes e os 

redireccionam para um endereço electrónico definido pela empresa. 

 

4.4.2.3 Controlo dos registos (Cláusula 4.2.3) 

 
No início deste trabalho, os registos existentes não cumpriam todos os requisitos 

necessários para serem imediatamente incluídos no SGSA. Os registos têm de ser mantidos 

para fazerem prova das evidências de conformidade com os requisitos da norma e 

operacionalidade do SGSA. Para estarem em cumprimento com o que está estabelecido na 

norma têm de ser garantidamente legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis. A 

recuperação dos registos é possível porque estes se encontram salvaguardados em 

formatos digitais que permitem garantir todas as acções requeridas anteriormente. Para 

documentar este processo foi criado um documento onde ficaram estabelecidos os 

necessários procedimentos para a identificação, arquivamento, protecção, recuperação, e 

eliminação de registos, Controlo de documentos e registos (PQ-01). 

 

4.5 Responsabilidade da gestão (Cláusula 5) 

4.5.1 Comprometimento da gestão (Cláusula 5.1) 

 
A gestão de topo expressou formalmente a sua intenção de implementar um SGSA de 

acordo com os requisitos da ISO 22000:2005. Comprometeu-se a desenvolver, implementar 

e melhorar de forma contínua o SGSA. A forma encontrada pela gestão para demonstrar o 

seu empenhamento neste objectivo foi definir uma política da segurança alimentar (MGSA-

01), o que será discutido adiante. Com um objectivo semelhante foi também formada uma 

Equipa de Segurança Alimentar (MGSA-05), que inclui um representante da administração, 
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um representante do Departamento Comercial (DC), um representante do DQSA e um 

representante do Departamento da Produção (DP), sendo esta equipa responsável pela 

revisão do SGSA. Para o conveniente registo das reuniões, assuntos tratados e decisões 

tomadas foi criado o modelo de documento Acta de reunião (MD-21). Com o propósito de 

registar as acções futuras a realizar e os tempos de desenvolvimento e aplicação dos 

objectivos a atingir foi criado o documento Plano de acções (MD-22). A gestão deverá definir 

os objectivos e indicadores de desempenho para a melhoria dos produtos, processos e 

satisfação dos clientes, devendo estes documentos encontrar-se no MGSA elaborado. Para 

concretizar este procedimento foi criado o documento Objectivos e indicadores (MGSA-07).  

 

4.5.2 Política da segurança alimentar (Cláusula 5.2) 

 
A administração da empresa considerou prioritária na sua política comercial, a 

segurança sanitária dos produtos produzidos ou comercializados. Para esse efeito foi 

definido o SGSA como ferramenta essencial para garantia da salubridade dos produtos e 

assim satisfazer os atributos da qualidade, que são o suporte da credibilidade da empresa 

no mercado e junto dos seus clientes. A administração comprometeu-se a disponibilizar 

todos os recursos humanos e materiais que se considerem necessários para a 

implementação do SGSA. Nos pontos seguintes são concretizados alguns dos aspectos 

mais importantes incluídos na Política da Segurança Alimentar da empresa. 

 

4.5.3 Planeamento do sistema de gestão da segurança alimentar (Cláusula 5.3) 

 
A administração encarregou a ESA de planear o SGSA de forma a ir ao encontro dos 

requisitos já indicados no ponto 4.4.1 e 4.4.2, e assim garantir a integridade do plano 

quando são planeadas e implementadas alterações ao SGSA. 

 

4.5.4 Responsabilidade e autoridade (Cláusula 5.4) 

 
Todos os funcionários da empresa têm conhecimentos sobre o SGSA, em particular 

no que se refere às respectivas funções e responsabilidades, pelo que a formação constitui 

uma prioridade para a eficácia de todo o sistema. Nos momentos de formação é aproveitada 

a oportunidade para comunicar aos funcionários as possíveis alterações de 

responsabilidades e autoridades. Foram definidas e documentadas no documento Manual 

de funções (MGSA-06) as competências e responsablidades de cada funcionário. 

 

 

 

 



47 
 
 

4.5.5 Responsável da equipa da segurança alimentar (Cláusula 5.5) 

 
A liderança e coordenação da ESA foi atribuída ao Director do DQSA. A administração 

compromete-se de igual forma a facultar todos os meios necessários para que seja 

cumprida toda a legislação nacional, europeia ou mesmo a legislação de outros países para 

os quais exporte os seus produtos. A ESA é responsável pela preparação e aprovação 

prévia de todos os documentos que integram o MGSA, os quais deverão ser validados e 

aprovados pela administração. 

 

4.5.6 Comunicação (Cláusula 5.6) 

4.5.6.1 Comunicação externa (Cláusula 5.6.1) 

 
Foi considerada prioritária a formalização da comunicação externa com os clientes a 

propósito de possíveis reclamações ou devoluções. Para o efeito foram documentados dois 

procedimentos da qualidade que pretendem descrever e regulamentar o tratamento de 

reclamações e devoluções de clientes, de modo a analisar as causas dos desvios; efectuar 

uma avaliação da eficácia do SGSA; e prevenir a repetição de situações semelhantes. 

Esses procedimentos estão descritos em 4.7.10 a propósito do controlo da não 

conformidade.  

A comunicação externa com fornecedores, clientes e autoridades em geral encontra-

se devidamente listada nos três documentos existentes para o efeito, que dão pelo nome de 

Listagem de clientes - exportação (MD-15), Listagem de fornecedores - exportação (MD-16) 

e Listagem de autoridades estatutárias regulamentadores e outras organizações (MD-24). 

 

4.5.6.2 Comunicação interna (Cláusula 5.6.2) 

 
A comunicação interna deve ter definidos procedimentos de comunicação dentro da 

empresa, para circulação de quaisquer informações relacionadas com a produção (por ex: 

alteração profunda de procedimentos ou produção de novos produtos). Dadas as 

necessidades e dimensão da empresa e por forma a garantir a eficácia do SGSA, a 

transmissão dessas informações realiza-se nos momentos de formação profissional dos 

funcionários. A nível administrativo essas informações são transmitidas nas reuniões com a  

ESA e a Administração presentes. Os pormenores das alterações e/ou actualizações a fazer 

ao SGSA constam nas actas de reunião e as alterações são incluídas de acordo com os 

procedimentos já descritos a propósito da revisão do SGSA.  
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4.5.7 Preparação e resposta à emergência (Cláusula 5.7) 

 
A resposta à emergência enquanto requisito é encontrada na ISO 22000 e na ISO 

14001. No decorrer deste trabalho foram identificadas as necessidades e traçados os 

objectivos mas acabaram por não se materializarem em documentos. A ESA delineou toda 

uma nova família de documentos a integrar no MGSA, os documentos Resposta à 

emergência (RE), que pretendiam definir procedimentos para gerir situações de acidentes 

com impacto na segurança alimentar (por ex: contaminação de matérias-primas ou 

produtos, contaminação da água, contaminação do gelo, etc.). Anteriormente já existiam 

documentos com procedimentos gerais mas que não podem ser incluídos directamente no 

SGSA. No futuro a ESA definiu como objectivo para cada possível situação, identificar a 

severidade dos acidentes, a duração, a probabilidade de ocorrência, o grau de controlo já 

presente e o risco, para que possam ser definidos os procedimentos necessários. Ainda 

assim, do ponto de vista prático a empresa apresenta as condições necessárias para dar a 

resposta possível às situações consideradas. Existem sinais de advertência e de orientação 

colocados em locais adequados e extintores de incêndio. Ao nível dos funcionários eles têm 

procedimentos definidos a realizar, para as diferentes situações identificadas, que lhes 

foram transmitidos em diferentes acções de formação sobre segurança e prevenção de 

acidentes.  

 

4.5.8 Revisão pela gestão (Cláusula 5.8) 

 
A revisão do SGSA resulta duma avaliação de todos os factores que de uma forma 

directa ou indirecta estão relacionados com a salubridade dos géneros alimentícios. A 

verificação do Sistema de Gestão da Segurança Alimentar consiste na realização de uma 

auditoria interna semestral, com auxílio de assessores externos, que verificam os registos, 

resultados analíticos e eventuais reclamações correspondentes ao semestre decorrido. 

Além das verificações semestrais, o SGSA é revisto no fim de cada ano, e sempre que seja 

considerado necessário são realizadas alterações, devidamente documentadas. Em casos 

extraordinários em que se verifiquem situações de não conformidade que possam ser 

atribuídas ao SGSA, procede-se à realização de revisões extraordinárias, e nesse caso 

contar-se-á o prazo para a revisão ordinária seguinte a partir da data da revisão 

extraordinária. Estes procedimentos encontram-se no documento Objectivos e indicadores 

(MGSA-07).  

A quantificação dos indicadores que podem levar a uma revisão é feita nos relatórios 

que são apresentados nas reuniões da ESA e que constam nas Actas das reuniões (MD-

21). Para a revisão são levados em conta os relatórios mensais, os registos de reclamações 

e os resultados analíticos. Os relatórios mensais são produzidos pelo responsável do DQSA, 

com o resumo das ocorrências e sempre que, em seu entender, estas mereçam ser 
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analisadas, apresenta propostas para acções de melhoria. O responsável do DQSA verifica 

as ocorrências e acções correctivas por implementar e implementadas. Esse relatório é 

apresentado nas reuniões da ESA, sendo incluído na acta da reunião. São igualmente 

considerados para a revisão do SGSA os registos das reclamações de clientes, que 

inicialmente são organizadas sob responsabilidade do DC. Se a causa da reclamação for do 

foro da segurança alimentar, essa reclamação será reencaminhada para o DQSA que 

actuará de acordo com os procedimentos contidos no documento Controlo de produção não 

conforme (PQ-04). Além dos já referidos indicadores também são considerados os 

resultados analíticos, que inicialmente são apreciados pelo responsável do DQSA. Caso 

haja resultados não satisfatórios, são de imediato procuradas as causas para que sejam 

tomadas medidas correctivas.  

A análise dos indicadores é realizada na reunião da ESA com a entrega do relatório do 

DQSA. A sua análise é feita por todos os membros da ESA, que decidirão de acordo com as 

conclusões do relatório apresentado. Os resultados da reunião ficam descritos no 

documento Plano de acções (MD-22). 

 

4.6 Gestão de recursos (Cláusula 6) 

4.6.1 Provisão de recursos (Cláusula 6.1) 

 
A administração, na Política de Segurança Alimentar, comprometeu-se a providenciar 

os recursos necessários materiais e humanos para o estabelecimento, implementação, 

manutenção e actualização do SGSA.  

 

4.6.2 Recursos humanos (Cláusula 6.2) 

4.6.2.1 Generalidades (Cláusula 6.2.1) 

 
Todos os funcionários e elementos do DQSA que desempenham actividades que têm 

impacto na segurança alimentar são competentes, com formação e experiência adequadas 

às actividades que desempenham. Para este efeito, são também considerados recursos 

humanos os assessores externos que realizam auditorias e assim contribuem para a 

avaliação e desenvolvimento do SGSA. Todas as funções desempenhadas pelos 

funcionários da empresa e pelos prestadores de serviços externos na área da segurança 

alimentar estão definidas no documento Manual de funções (MGSA-06). A documentar os 

procedimentos relacionados com as auditorias internas existe o documento Manual de 

auditoria (MGSA-08). 
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4.6.2.2 Competências, consciencialização e formação (Cláusula 6.2.2) 

 
Os funcionários da empresa têm formação específica, dada por técnicos da empresa 

ou por formadores externos. Ficou definido que no final de cada ano, o Director do DQSA e 

o Director de Produção, avaliam as necessidades de formação do pessoal. Com base nessa 

avaliação, que fica documentada nas actas de reunião da ESA, é preparado pelo DQSA um 

plano de formação para o ano seguinte, o qual é submetido à Administração para 

aprovação. Para os funcionários recém-admitidos é dado a conhecer o Manual de Boas 

Práticas (MBP), os regulamentos e normas da empresa, assim como as tarefas que o 

trabalhador vai desempenhar. Todos estes requisitos fazem parte do documento Pré-

requisito – capacitação dos trabalhadores (PPR-02). Todas as acções de formação são 

registadas, indicando o programa ministrado, quem são os formadores, a duração, e quem 

as frequentou. Compete ao DQSA organizar e manter actualizados os registos da formação 

dos trabalhadores. Estes registos são feitos de acordo com o modelo de documento Acções 

de formação (MD-23) e são mantidos num dossier específico. 

O DQSA entendeu que o MBP deve ser utilizado como uma das primeiras ferramentas 

formativas a ser disponibilizada aos funcionários recém-admitidos. Por esse motivo o 

Manual de Boas Práticas (MBO-01) foi alvo de revisão com o objectivo de o enriquecer com 

mais informações úteis de carácter geral e específico directamente relacionadas com a 

actividade da empresa. Outro objectivo desta revisão foi o cuidado na forma de transmissão 

das informações, pelo que no MBP foi utilizada uma linguagem acessível sem o 

comprometimento da qualidade das informações e conhecimentos nele contidas. O MBP 

encontra-se dividido em quatro partes. A primeira é dedicada a transmitir informações gerais 

sobre alimentos; na mesma parte, num segundo momento, o documento centra-se em 

exclusivo nos produtos da pesca frescos, onde são explicadas as causas de alteração 

destes alimentos e os métodos de manipulação e conservação adequados. A segunda parte 

do MBP trata inicialmente de noções gerais de higiene para depois explicar em maior 

detalhe questões relacionadas com o fardamento e com a higiene pessoal nos momentos 

antes, durante e depois de concluídas as actividades do dia de trabalho. Nesta parte são 

também indicados os cuidados de higiene a ter por parte dos visitantes à unidade de 

produção. Na terceira parte são abordadas as questões relativas à higiene e desinfecção 

das instalações em geral e são dadas informações específicas para determinadas zonas e 

equipamentos da empresa. Na última e quarta parte são tratados os assuntos relativos ao 

desenho higiénico das instalações para que seja de entendimento geral a razão pela qual 

estão definidos processos de uma determinada forma e que cuidados ter com equipamentos 

e materiais específicos destas instalações. O MBP já na sua versão revista e melhorada foi 

utilizado posteriormente ao período de estágio como documento central de uma acção de 

formação. 
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4.6.3 Infraestrutura (Cláusula 6.3) 

 
A empresa determinou e mantém a infra-estrutura que considera necessária para a 

produção adequada dos produtos já em conformidade com a norma. Nesta alínea estão 

incluídas, além das instalações físicas para desenvolvimento do trabalho, as instalações 

associadas, assim como os equipamentos de processamento (incluindo software e 

hardware) e serviços de apoio tais como transportes e comunicações.  

Na empresa está estabelecido um plano de manutenção elaborado de acordo com o 

levantamento das necessidades individuais dos equipamentos, o qual é feito por observação 

em funcionamento ao longo do tempo. Este plano não se traduz num calendário estático, 

trata-se de um plano indicativo e é adequado às necessidades específicas, detectadas em 

cada momento pelos técnicos da empresa responsável. Assim, será pedida uma inspecção 

preventiva caso não se verifique na data prevista nenhuma anomalia que leva a uma visita 

dos técnicos. Caso contrário, e naturalmente, as visitas dos técnicos serão aproveitadas 

também para estabelecer diagnósticos sobre o estado de cada um dos equipamentos. Os 

equipamentos previstos neste plano são apenas aqueles cujo funcionamento comprometerá 

a qualidade e segurança alimentar dos produtos, e este procedimento encontra-se 

documentado no Plano de manutenção (PM-01) (Anexo IV) do MGSA. 

 

4.6.4 Ambiente de trabalho (Cláusula 6.4) 

 
A empresa fornece os recursos necessários aos seus funcionários para criar e manter 

um ambiente de trabalho com as condições fundamentais para implementar os requisitos da 

norma. Nas novas instalações onde opera a empresa todos os detalhes foram 

salvaguardados atendendo às necessidades dos funcionários, desde o número de casas-de-

banho, condições dos balneários, existência de um espaço para as pausas e refeições. Ao 

nível das linhas de produção, dentro do possível, também foram seleccionados os 

equipamentos no sentido de garantirem que são seguros, geram pouco ruído e que são 

facilmente higienizáveis. Tudo isto foi conseguido sem esquecer o desempenho operacional. 

No que se refere a segurança no trabalho, a empresa promove as seguintes medidas: 

fornecimento de vestuário e calçado adequados às temperaturas e características dos locais 

de trabalho; colocação de sinais de advertência e de orientação em locais adequados para 

garantir segurança e prevenir acidentes, sem colocar em causa a segurança sanitária dos 

alimentos. Quando cumpridas as regras que constam no Regulamento interno (RI) e MBP, 

existem todas as condições para que seja alcançada a conformidade com a norma e a 

garantia de um produto sanitariamente seguro. 
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4.7 Planeamento e realização de produtos sanitariamente seguros (Cláusula 7) 

4.7.1 Generalidades (Cláusula 7.1) 

 
A empresa já se encontrava a operar tendo em vista a obtenção de produtos 

sanitariamente seguros, e trabalhava no sentido de assegurar a eficácia das actividades que 

tinha planeadas. No momento em que se realizou este trabalho já se encontravam 

implementados o Código de boas práticas, o Programa de pré-requisitos e um plano HACCP 

(Anexo V.), que foram analisados para passarem a estar de acordo com os requisitos da 

norma ISO 22000:2005. O Código de boas práticas, traduzido para documento na forma do 

Manual de Boas Práticas (MBP) necessitou de uma significativa melhoria e actualização. Na 

actualização do MBP (MBP-01) foram incluídas todas as actuais necessidades operacionais 

específicas da unidade industrial. A actualização do MBP foi encarada como mais uma 

oportunidade de, no futuro, se realizar uma acção de formação para os funcionários da 

empresa actualizarem conhecimentos e discutirem sobre as possíveis dúvidas que 

subsistam após a leitura do documento. O objectivo foi desde logo dar a conhecer os 

princípios básicos que devem ser seguidos por quem manipula alimentos, para que da 

prática diária da sua actividade resultem sempre produtos bons e sanitariamente seguros 

para os consumidores. Assim, o manual apresenta os princípios básicos de higiene 

aplicados a todas as indústrias alimentares com exemplos específicos da indústria da pesca. 

Foi reforçada a noção de que a qualidade dos produtos alimentares depende da qualidade 

das matérias-primas com que são feitos, dos processos usados na sua preparação e das 

condições higiénicas existentes ao longo de todo o processo, desde a obtenção das 

matérias-primas até ao consumo dos produtos. Quem trabalha na indústria alimentar tem de 

ter presente a responsabilidade das suas acções. A complementar o MBP foi também 

revisto o Regulamento Interno da empresa (RI-01) 

 

4.7.2 Programas pré-requisito (PPR) (Cláusula 7.2) 

 
Para que sejam garantidos os requisitos da norma e o método HACCP seja eficaz é 

necessário que seja cumprido um conjunto de pré-requisitos. Os PPR asseguram as 

condições necessárias de higiene e segurança das instalações, equipamentos e pessoal. Os 

PPR são fundamentais e devem estar implementados antes de se iniciar a aplicação dos 

procedimentos específicos que caracterizam o método HACCP. No desenvolvimento deste 

trabalho foi decidida a revisão dos PPR para passarem a incluir os requisitos da ISO 

22000:2005. 
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Foram constituídos PPR os seguintes procedimentos: 

 Capacitação dos trabalhadores. 

 Saúde e Higiene. 

 Controlo da potabilidade da água. 

 Controlo de animais nocivos. 

 Controlo de temperaturas. 

 Programa de limpeza e desinfecção. 

 Controlo de efluentes e resíduos. 

 Plano de manutenção. 

 Aferição de aparelhos de medida. 

 

Todos os PPR apresentados, excepção feita ao plano de manutenção, apresentam-se 

organizados de forma a constituírem um todo, de fácil consulta e actualização, que está sob 

responsabilidade do DQSA e que está permanentemente disponível para consulta pelas 

autoridades sanitárias. O Plano de manutenção (PM-01) (Anexo IV) é organizado e mantido 

em separado e está igualmente disponível para as autoridades competentes. Cada um dos 

PPR tem definida a descrição dos procedimentos e, para cada um deles, uma pasta em 

suporte físico contendo os registos das acções de controlo e monitorização efectuadas, que 

se encontram igualmente disponíveis em formato digital.  

Na revisão dos PPR foi identificada a necessidade de existir um PPR relativo à 

avaliação de fornecedores. Os fornecedores devem garantir a qualidade dos seus produtos, 

a adequação das condições em que efectuam o seu transporte e o cumprimento dos 

requisitos legais e de outras condições estabelecidas contratualmente, a preços de mercado 

compatíveis. Este PPR não ficou estabelecido no decorrer desta revisão, mas ficou definido 

o seu estabelecimento no futuro, quando forem ultrapassadas as dificuldades sentidas pela 

empresa na sua implementação e efectivo cumprimento. A necessidade de serem incluídos 

todos os fornecedores (e potenciais fornecedores) de matérias-primas e de serviços obriga a 

que exista uma estreita colaboração e troca de informações. Na revisão anterior do plano 

HACCP, para que a avaliação de fornecedores fosse constituída PPR foi decidido solicitar a 

cada fornecedor o preenchimento de um inquérito específico para cada produto ou serviço 

onde constavam os critérios de selecção que a empresa considerava avaliar. Até à data em 

que foi realizada esta revisão só tinha sido obtida uma resposta e por esse motivo foi 

considerado que a avaliação de fornecedores ainda não deveria ser constituída um PPR 

porque ainda não foram encontradas as condições necessárias para o seu efectivo 

cumprimento. Nesta matéria é preciso salvaguardar que o fornecimento dos produtos da 

pesca é feito exclusivamente por um fornecedor. Os produtos comercializados são na sua 

totalidade provenientes de Portugal continental e dos Açores, onde existe um sistema 

obrigatório de primeira venda dos produtos da pesca através do sistema de lotas. As lotas 
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são controladas pela Docapesca Portos e Lotas SA que é uma empresa do sector 

empresarial do estado, que tem estabelecido um sistema de autocontrolo baseado nos 

princípios HACCP. A Docapesca disponibiliza de forma pública, todos os dados e resultados 

analíticos relevantes da sua actividade enquanto fornecedor de produtos da pesca. Neste 

caso, como os produtos da pesca são comprados exclusivamente em lota e na recepção é 

controlada a temperatura e realizada uma inspecção organoléptica, foi considerado que a 

existência de um modelo de avaliação de fornecedor seria algo redundante e pouco 

exequível.  

 

 PPR - Capacitação dos trabalhadores 

A capacitação dos trabalhadores é entendida como todas as medidas tomadas para a 

qualificação e competência dos trabalhadores. Os procedimentos deste PPR foram 

apresentados em 4.6.2.2, a propósito da cláusula 6.2 da ISO 22000:2005. Esses 

procedimentos encontram-se descritos no documento PPR-02, do MGSA. 

 

 PPR - Saúde e Higiene 

Atendendo às actividades desenvolvidas foi tomado um conjunto de medidas para 

garantir a aptidão física, a saúde e a segurança no trabalho dos funcionários. Os 

procedimentos deste PPR encontram-se descritos no documento (PPR-09) do MGSA. Cada 

funcionário do DP possui uma caderneta onde é registada a data do último exame médico. 

Por exigência legal de um dos países para onde a empresa exporta é na mesma caderneta 

que são registadas também as acções de formação dos funcionários. 

Todos os trabalhadores da empresa são submetidos a exame médico, para obtenção 

da ficha médica de aptidão como determina a legislação vigente, antes de iniciarem funções 

e anualmente é realizado novo exame médico por uma empresa contratada, para a 

actualização da ficha médica de aptidão. Os procedimentos deste PPR relativos à 

segurança no trabalho já foram descritos na alínea 4.5.7 a respeito da cláusula 5.7 da ISO 

22000:2005, a propósito da preparação e resposta à emergência. 

A empresa tem instituído um conjunto de regras de higiene, conduta e saúde, com 

vista a minimizar a potencial veiculação de doenças que se encontram inscritas em dois 

documentos. No RI estão descritos os comportamentos e conduta a ter na realização das 

diferentes funções. No MBP estão explicadas as regras de higiene que incluem os 

procedimentos de higienização das mãos, higiene corporal, fardamento, procedimentos de 

utilização das luvas. No mesmo documento estão definidas as normas para visitantes, que 

se encontram divulgadas antes de entrar na área de produção e ainda nos balneários onde 

os visitantes se devem equipar.   

O DQSA organiza e mantém actualizada toda a documentação referente à saúde e 

higiene dos trabalhadores em conjunto com a informação relativa à sua formação na pasta 
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PPR-02 que existe em suporte físico. Os documentos partilham a mesma pasta e são 

arquivados em dois grupos distintos. 

 

 PPR - Controlo da potabilidade da água 

A empresa já controlava a qualidade da água utilizada na unidade. A água é 

proveniente dos Serviços Municipalizados, que procede ao seu tratamento e controlo, com 

base no Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto. Os resultados das análises relativas aos 

parâmetros respectivos, de acordo com o disposto no referido Decreto-Lei, são publicados 

em editais, dos quais a empresa arquiva cópias. Foram estabelecidas, ainda, determinações 

diárias de pH e cloro residual, em água colhida em vinte e uma torneiras. Para esse efeito 

foi criado um documento onde as torneiras da zona de produção foram numeradas na planta 

das instalações (PI-07). O registo dos valores de cloro residual permitem, por comparação 

com os valores de referência indicados na folha de controlo, avaliar o nível de protecção 

antimicrobiana conferido pelo sistema de desinfecção e actuar de forma eficaz em caso de 

desvio aos valores estabelecidos na folha de controlo. O registo do controlo diário de cloro 

residual encontra-se na Folha de controlo de cloro (MD-02). Os desvios são registados na 

Folha de ocorrências (MD-09). Os testes são realizados pelo responsável do DQSA, 

obedecendo à instrução de trabalho criada Controlo da qualidade da água (IT-03), que 

estabelece um plano de amostragem definido. Procura-se avaliar não só a qualidade da 

água da rede distribuída à empresa, mas também possíveis contaminações interiores, 

fazem-se análises à água doce, água salgada e gelo. São feitas análises microbiológicas 

bimestralmente, sendo feita uma vez por ano uma análise mais extensa (definida como 

análise R2 no Decreto-Lei nº 306/2007). Na eventualidade de persistência da anomalia na 

concentração de cloro, é utilizada uma solução de hipoclorito de sódio a 5%, para limpeza e 

desinfecção de instalações e equipamentos. Para registar o sucedido é elaborada uma folha 

de ocorrências (MD-09) e feita uma comunicação da anomalia à organização onde está 

implantada a empresa. Todos os resultados são arquivados na pasta respectiva. 

 

 PPR - Controlo de animais nocivos 

Foi verificado que o controlo dos roedores e blatídeos, se encontrava em 

funcionamento desde o início da actividade da empresa. Este serviço é assegurado por uma 

empresa contratada para este efeito. No documento relativo a estes PPR (PPR-04) ficaram 

definidos os serviços contratados que incluem a elaboração de um plano de controlo, a 

elaboração de relatórios de visita, as fichas técnicas e de segurança dos produtos utilizados 

e ainda a marcação na planta das instalações dos locais abrangidos pelo programa e 

respectivas actualizações.  

O controlo de insectos é efectuado pelos funcionários da própria empresa, sob 

orientação técnica do DQSA. Os insectos voadores são controlados através de 
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insectocaçadores, que estão colocados em todas as portas de acesso ao exterior, e cujo 

funcionamento é verificado diariamente. Esta operação é registada no documento Controlo 

de insectos (MD-08). Sempre que as folhas dos insectocaçadores se encontrem 

excessivamente sujas, são substituídas por outras. A manutenção dos mesmos é realizada 

de acordo com o procedimento constante no plano de manutenção de equipamentos ou 

quando se julgue necessário. A documentar a localização dos iscos e insectocaçadores 

numerados, foram actualizadas as plantas das instalações (Insectocaçadores PI-08, e 

Armadilhas de Controlo de Pragas PI-09). Os registos e documentos relacionados com este 

PPR são arquivados à responsabilidade do DQSA na pasta respectiva. 

 

 PPR - Controlo de temperaturas 

Verificou-se que o sistema instalado na empresa que regista os valores das 

temperaturas se encontrava operacional em todas as áreas de produção. Na empresa são 

utilizados data loggers, que permitem o registo contínuo das temperaturas. Neste PPR 

(PPR-05) foram definidos os procedimentos para o registo de temperaturas e aferição dos 

equipamentos. Todos os dias é feito o registo manual, na Folha de monitorização e controlo 

de temperaturas, do valor da temperatura visível no indicador da câmara de refrigeração 

(MD-11). Os diversos dispositivos fixos de controlo de temperatura encontram-se 

assinalados numa planta das instalações específica (PI-10-Dispositivos de controlo de 

temperaturas). A detecção de um desvio recorrente leva ao preenchimento de uma Folha de 

ocorrência (MD-09), que por sua vez é entregue ao DQSA, que toma as medidas adequadas 

em função do tipo de desvio e do conhecimento da situação, tanto em relação ao 

equipamento, como em relação aos produtos. As sondas e respectivo sistema informático 

bem como os termómetros de leitura directa nos diferentes locais são periodicamente 

aferidos como é explicado em  4.8.3 a propósito da cláusula 8.3 da norma ISO 22000:2005. 

Os registos relativos a este PPR são guardados na respectiva pasta. 

 

 PPR - Programa de limpeza e desinfecção 

O programa de higiene e sanificação das instalações, estabelece um conjunto de 

requisitos sem os quais não é possível iniciar a laboração. O cumprimento destes requisitos 

assegura as condições higiénicas adequadas dos locais onde se produzem os géneros 

alimentícios assim como dos locais de armazenamento dos produtos e matérias-primas. O 

Plano de higiene (PH) é composto por 12 documentos, em que estão descritos os 

procedimentos de limpeza para cada local ou sala da unidade. Para cada procedimento 

aplicado e descrito no plano, é definida uma periodicidade de acordo com a necessidade de 

limpeza e desinfecção dessa estrutura ou equipamento. No plano constam também as 

descrições do material ou equipamento que é necessário para executar os respectivos 

procedimentos de acordo com o estabelecido e conforme o local ou sala da unidade, a 
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periodicidade, a necessidade de limpeza e desinfecção. Em consonância com a ficha 

técnica dos diferentes produtos estão também indicadas a dosagem, as indicações de 

utilização, recomendações de segurança e o modo de aplicação respectivo para cada 

instalação ou equipamento. As operações do plano de higiene e sanificação são executados 

por uma empresa externa contratada para o efeito, cabendo ao responsável do DQSA 

verificar a sua correcta execução. A eficácia deste plano de higiene e sanificação é testada 

através de análises bimestrais feitas a superfícies e instrumentos de trabalho. Na pasta 

respectiva deste PPR constam: as fichas técnicas e de segurança dos produtos utilizados; a 

caracterização do equipamento utilizado para a sua aplicação; os planos de higiene (PHs) 

para cada zona e equipamento específico da unidade; fichas técnicas e de segurança dos 

produtos de limpeza; folhas de execução e controlo da limpeza (MD-03,05,06); folhas de 

ocorrências (MD-09); cópia do plano analítico (PA-01) (Anexo III); cópia da instrução de 

trabalho Análise de Operadores, Superfícies e Instrumentos (IT-02). 

 

 PPR - Controlo de efluentes e resíduos 

Os efluentes da unidade são essencialmente águas de lavagem e desinfecção de 

estruturas e equipamentos, assim como os líquidos de escorrência da actividade da 

empresa. Na unidade é feita a retenção de sólidos por filtração ao nível dos ralos. Os 

efluentes líquidos provenientes do processamento e lavagem da unidade, são recolhidos e 

descarregados na rede de colectores municipais, que é independente da rede de águas 

negras e da rede de águas pluviais e por isso não foi necessário a criação de qualquer 

procedimento específico.  

Os resíduos orgânicos são essencialmente constituídos por peixes, e subprodutos 

respectivos, decorrentes da actividade diária. Os restos de materiais de embalagem são 

recolhidos em contentores. Os resíduos orgânicos são guardados em sacos próprios, 

colocados em contentores fornecidos pela organização onde está implantada a unidade, 

sendo recolhidos no horário definido por essa organização, que os entrega a uma empresa 

prestadora de serviços que deve proceder à sua correcta eliminação. Diariamente é feito um 

registo dos subprodutos produzidos nas instalações em documento próprio [Folha de 

controlo de subprodutos (Tipo 3), MD-07]. Na pasta do respectivo PPR são arquivados além 

do documento anterior a legislação aplicável e as folhas de ocorrência (MD-09). 

 

 PPR - Plano de manutenção. 

Os procedimentos deste PPR foram apresentados em 4.6.3, a propósito da cláusula 

6.3 da ISO 22000:2005. Esses procedimentos encontram-se descritos no documento PPR-

07, do MGSA. 
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 PPR - Aferição de aparelhos de medida. 

Os procedimentos deste PPR serão apresentados em 4.8.3, a propósito da cláusula 

8.3 da ISO 22000:2005. Os respectivos procedimentos encontram-se descritos no 

documento PPR-08, do MGSA. 

 

4.7.3 Etapas preliminares à análise de perigos (Cláusula 7.3) 

4.7.3.1 Generalidades (Cláusula 7.3.1) 

 
As informações relevantes, e todos os registos necessários à condução da revisão do 

Plano HACCP e análise de perigos encontravam-se documentados e adequadamente 

arquivados. 

 

4.7.3.2 Equipa da Segurança Alimentar (Cláusula 7.3.2) 

 
A Equipa HACCP que se encontrava definida, ainda não incluía todos os elementos 

que estão incluídos na actual ESA. Os registos para a demonstração dos conhecimentos e 

experiência já existiam de acordo com o que foi definido para o documento Manual de 

Funções (MGSA-06) que além de definir os requisitos para cada função também indica os 

procedimentos relacionados com os registos de competências e conhecimentos. 

 

4.7.3.3 Características do produto (Cláusula 7.3.3) 

 
A empresa em estudo possuía documentos com a descrição dos produtos 

comercializados. No entanto, as descrições existentes necessitavam de ser completadas e 

acrescentados os dados nutricionais. Foram então recolhidas as informações necessárias 

para a actualização das descrições. No SGSA cada espécie de produto da pesca foi 

considerada como um produto acabado e foram criadas Fichas técnicas individuais de 

produto (Anexo VI.) Nestes documentos estão indicados: o nome comum do produto; o 

código interno do produto; o nome em latim; particularidades; cor; forma/s de apresentação; 

dimensões mínimas legais; indicação do uso pretendido do produto; identificação do 

consumidor alvo; dados nutricionais; características físicas; características microbiológicas; 

características químicas; condições de conservação e validade. 

 

4.7.3.4 Utilização prevista (Cláusula 7.3.4) 

 
A utilização prevista para todos os produtos comercializados é semelhante. Assumindo 

que todos os produtos comercializados se encontram em perfeito estado sanitário, estes 

destinam-se à população em geral, não tendo sido identificado nenhum grupo de risco. 

Quanto à forma de utilização dos produtos pelo consumidor final, devem ser conservados a 

temperaturas entre os 0° e os 4°C e devem ser sujeitos a confecção culinária (cozer, 
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grelhar, assar ou fritar) antes de serem consumidos. O prazo de validade após a expedição 

é de cinco dias. Estas indicações encontram-se dispostas em todas as fichas técnicas de 

produtos. 

 

4.7.3.5 Fluxogramas, etapas do processo e medidas de controlo (Cláusula 7.3.5) 

 
 Fluxogramas 

A empresa tinha documentados quatro fluxogramas de produtos, indicando as 

entradas de matérias-primas alimentares, materiais de embalagem, sequência e interacção 

de processos. Os fluxogramas foram revistos e preparados para incluírem todos os dados 

requeridos pela norma (Anexo I). Além dos fluxogramas foi também necessário actualizar a 

planta das instalações de fluxo de produtos, no Anexo VII é apresentada apenas a Planta  

resumo de circuito (PI-06) que inclui os circuitos das matérias-primas, produtos acabados e 

subprodutos. Os Fluxogramas de produto (FP) apresentados no Anexo I, foram 

incorporados no HACCP. A verificação do fluxograma através do acompanhamento do 

processo in situ realizou-se para a confirmação da exactidão do fluxograma. 

 

 Descrição das etapas do processo e das medidas de controlo  

Pela análise dos fluxogramas no terreno e pela documentação, foi possível verificar as 

medidas de controlo existentes e os parâmetros do processo para avaliação do rigor com 

que são aplicados. Os Procedimentos Operacionais (POP) documentados são, por ordem, a 

recepção dos produtos da pesca; a selecção e inspecção dos produtos da pesca frescos; 

evisceração de produtos da pesca frescos; acondicionamento em câmara de produtos da 

pesca frescos; expedição e transporte de produtos da pesca frescos. Os procedimentos 

encontravam-se correctamente descritos e documentados, por isso só foi necessário 

efectuar algumas alterações para que fossem respeitados os requisitos de documentação. 

No entanto, de todos os procedimentos destacou-se um que foi analisado em maior 

detalhe por ser singular na actividade da empresa. O procedimento diz respeito à selecção e 

inspecção de produtos da pesca frescos e é descrito em três operações: 

 Os produtos da pesca são encaminhados para a zona de produção em 

carrinhos. 

 É feita uma inspecção organoléptica de todos os produtos da pesca. 

 Os produtos da pesca são seleccionados segundo calibre e grau de frescura e 

colocados em caixas com gelo. 

Na sua realização são tomados cuidados para que a operação seja feita de forma 

rápida e higiénica. A temperatura das salas é mantida a valores inferiores a 18° C e é 

realizado um controlo visual apertado com especial atenção aos perigos físicos e à 

classificação. Para a realização do acto de classificação está definida uma Instrução de 

trabalho (IT-05) que define os critérios da classificação interna de produtos da pesca. 
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Nesta Instrução de trabalho são definidos os critérios de classificação que foram 

desenvolvidos na empresa ao longo de 15 anos de actividade comercial. Este método de 

classificação foi apurado de modo permitir uma eficaz comunicação entre o armazém, o DC 

e as exigências dos clientes. O que torna singular a classificação é o facto desta não poder 

ser definida apenas com recurso ao Regulamento (CE) 2406/96 que é relativo à fixação de 

normas comuns de comercialização para certos produtos da pesca.  

O segmento de mercado para o qual a empresa exporta exige a classificação dos 

produtos para além do que está estabelecido na legislação. As tabelas do regulamento são 

pouco específicas porque se aplicam a um conjunto muito alargado de espécies, com base 

num número reduzido de descritores. Embora seja compreendido o objectivo da legislação, 

a sua aplicação na indústria não é fácil. Os critérios a analisar nem sempre são adequados 

dada a sua abrangência. As deficiências destas tabelas têm sido apontadas até a nível 

institucional, tal como já foi referido na revisão bibliográfica deste trabalho. A necessidade 

de outros operadores e instituições de investigação encontrarem uma solução robusta levou 

ao desenvolvimento de métodos não-sensoriais. Durante a realização deste trabalho foram 

considerados diversos métodos não-sensoriais como forma de ultrapassar as dificuldades 

aplicadas a um caso concreto. No entanto, no seu conjunto a literatura consultada é 

concordante num aspecto, não existe nenhum método não-sensorial eficaz para a 

classificação de produtos da pesca recém-capturados, que possa ser realizado num breve 

espaço de tempo. As metodologias não-sensoriais para o objectivo pretendido têm pouco ou 

nada a acrescentar aos métodos sensoriais.  

Os métodos sensoriais estabelecidos foram também analisados e de todos o mais 

reconhecido é o Método do Índice de Qualidade (QIM). O QIM foi igualmente analisado e na 

sua aplicação ao caso em estudo foram detectadas limitações para a sua implementação. 

Desde logo não existem esquemas QIM para todas as espécies comercializadas pela 

empresa; o esquema QIM é realizado por amostragem e na empresa é indispensável uma 

classificação individual; o tempo de realização do método é longo se fosse considerada a 

sua aplicação espécime a espécime, uma vez que não faz sentido a metodologia por 

amostragem; a análise de frescura deve ser, preferencialmente realizada por mais do que 

um provador; pelo QIM a alteração de apenas um atributo não tem grande impacto na 

pontuação total, mas numa perspectiva comercial, por vezes alterações mínimas num 

atributo traduzem-se em grandes diferenças económicas, que pelo método QIM não são 

salvaguardadas. Uma outra mais-valia encontrada no QIM é este permitir a determinação do 

tempo de conservação residual dos produtos da pesca, da forma que está descrita na 

revisão bibliográfica. No entanto, essa mais-valia no contexto estudado não tem interesse 

prático para a empresa porque a qualidade esperada dos produtos comercializados só pode 

ser garantida por um número muito reduzido de dias pós-captura. 
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Após prolongada análise da classificação interna de produtos da pesca quanto à sua 

frescura foi entendido que não se conseguia fundamentar de forma mais objectiva o 

procedimento vigente, dado o grau de subjectividade inerente a um método sensorial. A 

classificação interna da frescura dos produtos da pesca é realizada depois dos produtos da 

mesma espécie já se encontrarem separados por tamanho. A classificação é individual e 

aplicada de forma transversal a todos os produtos da pesca. A classificação está 

intimamente dependente da experiência dos responsáveis pela selecção dos produtos. 

Dentro da estrutura da empresa apenas um número restrito de funcionários está habilitado a 

realizar esta tarefa. Assim sendo, estão definidas as seguintes categorias na Tabela 6: 

 

 

Tabela 6. Classificação interna da frescura de produtos da pesca 

Classificação da empresa 

 

Classificação Segundo o 
Regulamento (CE) 

2406/96 

 

Observações 

VV (ou VVV) Extra 

Classificação utilizada para os produtos 
da pesca com características 
organolépticas de frescura excelentes. 
A classificação VVV é utilizada para 
distinguir algumas espécies de produtos 
da pesca VV capturadas em águas 
nacionais. 

V A 
Varia conforme a espécie, e conforme o 
destino do peixe.  

“Normal”  
(sem classificação) 

A/B 
Peixe com alguma deterioração dos 
caracteres de frescura. 

R B 

Normalmente o principal critério para 
peixe R é a ausência de firmeza 
muscular (“peixe partido”). 

X B 
O principal critério para definir peixe X é 
a alteração de cor da barriga. 

Devolvido ao fornecedor Não admitido 

O peixe não admitido é uma 
percentagem muito pequena do peixe 
da Pescaviva uma vez que os produtos 
da pesca são já por si adquiridos em 
lotas, ou seja, já foram inspeccionados. 
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4.7.4 Análise de perigos (Cláusula 7.4) 

 
A empresa tinha já efectuado uma análise de perigos às matérias-primas e 

embalagens (Anexo V.). Da análise de perigos anterior resultaram os quadros de análise de 

perigos que já se encontravam documentados e os perigos físicos, químicos e 

microbiológicos identificados. Na avaliação foram seleccionadas e avaliadas as medidas de 

controlo destinadas a controlar os perigos relevantes, assim como as etapas onde vão ser 

controlados os perigos. As medidas de controlo já se encontravam classificadas de acordo 

com a necessidade de serem geridas pelos PPR ou pelo plano HACCP. Os parâmetros 

utilizados para esta classificação de perigos estavam especificados e documentados, assim 

como os resultados da avaliação se encontravam registados e arquivados. No período de 

estágio não foi conduzida uma nova análise de perigos, tendo esta revisão do plano HACCP 

sido uma revisão extraordinária, que não coincidiu com a revisão anual do plano HACCP 

programada, que é realizada com a colaboração de técnicos externos e também não se 

deveu a nenhuma alteração de processo. Por este motivo não foram estabelecidos PPRO, e 

foram mantidos os PCC vigentes já que os pontos de controlo a que se destinam têm limites 

críticos definidos. 

Na auditoria de diagnóstico detectou-se que nem todas as fontes de informação 

consultadas na análise de perigos constavam nos documentos da empresa. Por este motivo 

foi definida a necessidade de actualizar a documentação existente, como já foi referido 

anteriormente a propósito da alínea 4.4.2.2. Grande parte das fontes utilizadas como 

metodologia indirecta na análise de perigos, foram também utilizadas na revisão 

bibliográfica do presente trabalho. Foi também revista a documentação relativa às medidas 

de controlo, que na sua quase totalidade estão associadas a programas de pré-requisitos. 

Nesse sentido, e como já referido anteriormente, foi dedicada especial atenção à revisão do 

Manual de Boas Práticas. 

 

4.7.5 Estabelecimento de programas de pré-requisitos operacionais (Cláusula 7.5) 

 
Pelos motivos indicados na alínea anterior não foram estabelecidos programas de pré-

-requisitos operacionais. Ficou adiado para numa nova análise de perigos avaliar a 

necessidade de os estabelecer. Ainda assim, foram definidas as acções e as necessidades 

específicas para estabelecer e documentar potenciais PPRO. Após a avaliação das medidas 

de controlo, devem ser identificados para cada PPRO: os perigos para a segurança 

alimentar a controlar; as medidas de controlo a realizar; os procedimentos e registos de 

monitorização que demonstram que os PPRO estão implementados; as autoridades e 

responsabilidades dos intervenientes no processo. No caso da monitorização vir a 

demonstrar que os PPRO implementados não estão sob controlo devem ser definidas as 

correcções e acções correctivas a realizar.  
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4.7.6 Estabelecimento do plano HACCP (Cláusula 7.6) 

 
O plano HACCP (Anexo V.) existente encontrava-se implementado e a funcionar de 

forma eficaz. Em análise anterior já tinham sido identificados dois PCC e para estes já 

estavam determinados os limites críticos, assim como os sistemas de monitorização e 

acções correctivas no caso de desvios aos limites críticos. Os documentos existentes 

cumpriam os seus propósitos mas ainda não respeitavam os requisitos de documentação 

exigidos pela ISO 22000:2005, e foi necessário rever e acrescentar as referências aos 

documentos que entretanto já tinham sido criados ou sujeitos a revisão. 

 

4.7.7 Planeamento da verificação (Cláusula 7.8) 

 
Na empresa já existia um conjunto de documentos específicos para a verificação dos 

diferentes procedimentos, essenciais para garantir a obtenção de produtos seguros. Cada 

plano de verificação tem definidos os propósitos, os métodos, a frequência e 

responsabilidades para a realização das actividades de verificação. Só não existem ainda 

formalmente os documentos necessários para a verificação de eficácia dos PPRO por estes 

ainda não terem sido seleccionados. Ainda assim, para cada procedimento operacional e 

PPR implementados na empresa, existem folhas de controlo onde é registada a 

conformidade ou não conformidade, assim como é realizado o registo de temperaturas em 

documento próprio. A verificação dos registos é realizada diariamente para 

acompanhamento da produção e detecção de desvios, os resultados das verificações são 

analisados e incluídos no relatório mensal, realizado pelo DQSA, onde estão apresentados 

os resultados. Do ponto de vista analítico está estabelecido um plano específico em 

colaboração com a empresa externa contratada, em que periodicamente são recolhidas 

amostras para análise.  

No seu conjunto estes documentos cumpriam o seu propósito mas ainda não se 

encontravam de acordo com os requisitos de documentação exigidos pela ISO 22000:2005 

e por isso foram alvo de uma actualização 

 

4.7.8 Sistema de rastreabilidade (Cláusula 7.9) 

 
De acordo com o estabelecido na ISO 22000, a empresa tem instituído um sistema de 

rastreabilidade que permite a identificação de lotes de produtos e a sua relação com os lotes 

de matérias-primas e os registos de processamento e entrega. A empresa utiliza códigos 

para a rastreabilidade dos produtos de acordo com a metodologia definida pelo DQSA e 

aprovada pela Administração que, se encontra documentada na família de documentos 

Rastreabilidade (R). O DQSA tem a responsabilidade de arquivar todos os registos. O 

sistema de códigos actuais está em vigor desde Abril de 2007, data da última revisão do 
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sistema, que actualizou a forma de criar os lotes mantendo a relação entre o fornecedor e o 

lote de saída. A rastreabilidade dos produtos é garantida através da formação de lotes, cujos 

códigos são atribuídos a todos os produtos à entrada na unidade, com a designação de lote 

do fornecedor. Desde logo é realizado um controlo de temperatura e uma inspecção 

organoléptica (segundo os atributos de qualidade) dos produtos da pesca, que ficam 

registados na folha de recepção. Se a temperatura for superior a 12°C e o peixe estiver 

conforme (normal), assinala-se na folha e adiciona-se gelo. Se o peixe não estiver conforme, 

é feita uma folha de ocorrência, ficando também registado na folha de recepção. A folha de 

recepção volta a ter a informação relativa a todos os produtos da pesca que entram nas 

instalações, assinalando, como referido anteriormente, a informação de desvios de 

temperatura à recepção, bem como indicações de matérias-primas fracas segundo o DP.  

Assim sendo é criado o lote de fornecedor que na sua formação tem indicado o dia 

(dd), o mês (mm), e finalmente a ordem de entrada no software de facturação (xxx a variar 

de 001 a 999), resultando o lote do conjunto das partes (ddmmxxx). Depois da criação do 

lote de fornecedor é criado o lote de produção da empresa, no qual são agrupados todos os 

lotes de fornecedor de uma determinada espécie que deram entrada no armazém a cada 

dia. Assim sendo, é criado o lote de produção com a letra (L) no ínicio, o dia (dd), o mês 

(mm), e um código de três letras específico, para cada espécie, definido nas Fichas técnicas 

(FT) individuais de cada espécie. 

As caixas de produtos da pesca reacondicionados são guardadas em câmara de 

refrigeração e marcadas com um segundo código colorido inscrito directamente no exterior 

da caixa de esferovite aquando da pesagem. A cada dia da semana é atribuída uma cor 

diferente. Este código pode ser inscrito de duas maneiras: ou toda a inscrição é feita na 

respectiva cor, ou então é feita apenas uma linha com a cor definida por baixo da marcação 

da caixa que já deve ter indicadas a espécie, a categoria, o nº de espécimes e respectivo 

peso. Como os produtos da pesca têm um prazo de validade curto, a marcação tal como é 

feita permite controlar a data de entrada de todos os produtos da pesca que num 

determinado momento se encontram na câmara de refrigeração. Esta marcação permite 

ainda a aplicação da política “first in, first out” (FIFO), para garantia da qualidade e melhor 

gestão comercial. 

O lote de saída é composto por três indicações, dia e mês de laboração (ddmm), 

produto (por ex: GOR – Goraz) e código do cliente final definido com duas letras (por ex: 

AA); o código final resulta do conjunto dos parciais indicados (por ex: 0101GORAA). A 

actualização da listagem dos clientes (documento Listagem de clientes - exportação, MD-15) 

é da responsabilidade do DQSA em colaboração com o DC, sendo da responsabilidade do 

DQSA a atribuição de códigos aos novos clientes. A indicação do código do lote é sempre 

mencionada nos documentos de venda e está presente à saída em todas as embalagens 

que contêm os produtos da empresa.  
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Ainda, no decurso do estágio foram analisadas e encontradas soluções para a 

melhoria de todos os processos necessários à rastreabilidade e que só foram 

implementadas no segundo trimestre de 2011. O sistema apresentado anteriormente tem 

funcionado com bons resultados, mas na auditoria de diagnóstico foi identificado como um 

aspecto a melhorar no futuro devido à morosidade em todos os passos da sua realização. 

No decurso do estágio, acompanhei o início do desenvolvimento de uma solução completa 

para substituir a que existia. Para o efeito foram contratados os serviços de uma empresa 

externa e determinado que fossem realizadas reuniões periódicas, onde foi discutido o 

progresso do projecto e testados os protótipos. A partir das primeiras reuniões, foi criado um 

caderno de encargos no qual foi dada especial atenção a todas as questões relacionadas 

com a adaptação desta nova ferramenta à realidade da empresa e ao ambiente de 

produção. Foi preparada a introdução de novos equipamentos na linha de produção, com 

ligação directa por rede aos dados do departamento comercial. Os novos equipamentos 

foram escolhidos em função das suas características de forma a resistirem ao ambiente em 

que têm de funcionar. Foram escolhidos dispositivos com ecrã táctil (nuns casos fixos e 

noutros portáteis, mas estes com a capacidade de leitura de códigos de barras), capazes de 

trabalhar a baixas temperaturas e com dimensões de ecrã generosas para que os 

funcionários com luvas pudessem interagir com eles sem introduções acidentais de dados, o 

que evita perdas de tempo por cada potencial entrada errada que implicaria o regresso ao 

passo imediatamente anterior para a sua correcção.  

O novo software permite que no processo de recepção, os produtos da pesca recebam 

automaticamente um código de barras que permite identificar em que lota foram comprados. 

A partir daqui, os produtos da pesca seguem para a selecção e inspecção. Nas caixas de 

produtos que resultam deste processo, podem co-existir produtos da mesma espécie mas 

de proveniência diferente, assim como de espécies diferentes. Com o novo sistema é 

possível fazer a leitura dos códigos de barras iniciais de todos os produtos que compõem 

uma caixa e assim é criado o rótulo final onde se encontram todas as informações 

necessárias, como a espécie (em diferentes línguas), número de controlo veterinário, lote, 

data de validade, zona de captura, condições de armazenamento e identificação da 

empresa. Tudo isto passou a ser possível directamente na linha de produção com poucos 

segundos de interacção dos funcionários com os novos dispositivos e software. Outra 

vantagem para a empresa vai ser a poupança de tempo que se verificará no acto que leva à 

impressão do rótulo final. Antes do rótulo ser impresso, ao ser indicado o país de destino, 

este é automaticamente impresso de acordo com os requisitos legais e língua do país a que 

se destina. No sistema anterior este passo implicava que todas as impressões para um 

determinado país fossem feitas em conjunto como medida para evitar potenciais erros.  

Em virtude de toda a informação extra que vai ser colocada na base de dados do 

software, alcançasse um objectivo muito importante directamente relacionado com a 
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potencialidade do software permitir a consulta rápida de todos os dados relativos a um 

determinado rótulo/código de barras/lote, e assim a rastreabilidade ficar garantida, de forma 

mais rápida, simples e eficaz. Outra vantagem significativa do novo sistema é a gestão de 

todos os produtos que se encontram em armazém de acordo com os princípios FIFO e 

FEFO, de forma automática. De acordo com as encomendas recebidas, já é possível saber 

que produtos devem ser expedidos primeiro, sem ter de um funcionário ir directamente à 

câmara confirmar a disponibilidade dos produtos para se efectuar a encomenda. Como todo 

o processo era manual, as poupanças de tempo são muito significativas, assim como a 

fiabilidade garantida pelo sistema. 

 

4.7.9 Controlo da não conformidade (Cláusula 7.10) 

 
Na auditoria de diagnóstico foi considerada prioritária para o controlo da não 

conformidade a consolidação da documentação de dois procedimentos. Estes 

procedimentos da qualidade descrevem e regulamentam o tratamento de reclamações e 

devoluções de clientes. Os documentos são: Reclamações e devoluções – clientes 

nacionais (PQ-02) e Reclamações – clientes internacionais (PQ-03). Estes procedimentos 

aplicam-se a todas as reclamações apresentadas à empresa, a qual tem por 

responsabilidade o tratamento das mesmas. Após a recepção da reclamação pelo Director 

Comercial, ou directamente pelo DQSA, o responsável deve preencher o módulo 1 do 

modelo de documento Avaliação de reclamação (MD-13); após a avaliação da reclamação é 

preenchido o módulo 2 do mesmo documento. A reclamação é avaliada quanto à sua 

implicação com a segurança sanitária alimentar, e só no caso dos clientes nacionais se 

justifica proceder à sua recolha ou devolução, dada a elevada perecibilidade dos produtos 

comercializados. Assim, não é possível estabelecer um procedimento de produtos enviados 

para clientes não sedeados em território nacional, uma vez que o tempo de regresso dos 

produtos à empresa coloca em causa os atributos de qualidade dos produtos e a própria 

salubridade. Após a avaliação é determinado se o produto motivo da reclamação representa 

perigo para a segurança sanitária alimentar, e nesse caso é tratado de acordo com o 

Procedimento de controlo de produto não conforme (PQ-04). Em função das conclusões 

deste procedimento são tomadas decisões e medidas correctivas ou preventivas. Se o 

produto não representar perigo para a segurança alimentar são consideradas também 

medidas correctivas para resolver a questão que motivou a reclamação. Em ambos os 

casos, aquando da resolução do problema cabe ao DC ou ao DQSA contactar o cliente para 

dar a conhecer as causas do problema e as medidas a tomar para compensar potenciais 

prejuízos causados. O DQSA mantém registo de todas as respostas e anexos ao 

documento PQ-04. 
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4.8 Validação, verificação e melhoria do sistema de gestão da segurança alimentar 

(Cláusula 8) 

 
4.8.1 Generalidades (Cláusula 8.1) 

 
Foi confirmado na auditoria que a ESA já tinha devidamente planeados e 

implementados os processos necessários para validar as medidas de controlo para 

periodicamente verificar e melhorar o SGSA. 

 

4.8.2 Validação das combinações das medidas de controlo (Cláusula 8.2) 

 
Para validação das medidas de controlo seleccionadas e incluídas no SGSA a 

empresa tem definido um plano analítico (Anexo III) estabelecido em colaboração com a 

empresa externa acreditada que realiza as análises. Atendendo aos resultados dos registos, 

foi possível determinar que as medidas de controlo previstas são eficazes e capazes de 

assegurar o controlo dos perigos identificados para a segurança alimentar. Os resultados 

analíticos têm de forma reiterada demonstrado que os produtos acabados vão de encontro 

aos níveis de aceitação definidos. Nas auditorias internas semestrais todos estes resultados 

são analisados para detectar qualquer necessidade de modificação a incluir no SGSA. 

 

4.8.3 Controlo da monitorização e medição (Cláusula 8.3) 

 
A empresa já fornecia evidências que os seus métodos e equipamentos se 

encontravam em condições de assegurar o desempenho dos procedimentos de medição. 

Mas dada a sua importância para a operacionalidade da empresa, no SGSA foi definido 

como PPR a Aferição de aparelhos de medida (PPR-08). Os aparelhos de medida cuja 

fiabilidade de medição é necessária para controlo das Boas Práticas de Laboração e de 

PCC, são os termómetros e as balanças, havendo para isso um Programa de Aferição de 

aparelhos de medida. 

A empresa tem um termómetro de infravermelhos calibrado pelo Instituto Português da 

Qualidade (IPQ), o qual é usado para aferir, por comparação, as medições lidas nos 

restantes termómetros. Quando não é possível proceder à calibração dos termómetros que 

apresentam desvios, o valor do desvio detectado para um determinado intervalo de medição 

é registado. A calibração deste termómetro deverá ser feita anualmente segundo decisão do 

DQSA. A empresa procede ainda à calibração de 2 data loggers para alcances de 

temperatura distintos, sendo contratada uma empresa para o efeito. Esses 2 data loggers 

são usados para aferir, por comparação, as medidas lidas nos restantes, procedimento que 

se encontra definido numa Instrução de trabalho (IT-01). Quando não é possível proceder à 

calibração dos data loggers que apresentem desvios, o valor do desvio detectado para um 
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determinado intervalo de medição, é registado em documento anexo ao SGSA. A calibração 

dos data loggers é feita anualmente por decisão do DQSA.  

A aferição de balanças é efectuada, anualmente, por uma empresa sub-contratada, 

segundo indicação do serviço competente da Câmara Municipal de Loures.  

O responsável do DQSA deve tomar todas as medidas para que este Programa de 

Aferição de aparelhos de medida seja seguido e actualizado com a regularidade que se 

entender indispensável. 

 

4.8.4 Verificação do sistema de gestão da segurança alimentar (Cláusula 8.4) 

 
Como já foi indicado em 4.5.8 deste trabalho, a empresa conduz auditorias internas 

em intervalos programados com a orientação de assessores externos devidamente 

acreditados. Nessas auditorias a ESA avalia sistematicamente os resultados das 

verificações e das acções de verificação planificadas. Os resultados da avaliação são 

registados nas Actas de reunião (MD-21). 

 Para documentar os procedimentos relacionados com as auditorias internas de 

acordo com os requisitos da ISO 22000:2005, foi criado o documento Manual de auditoria 

(MGSA-08) que define os critérios, os métodos, a frequência e a selecção dos auditores. 

Com a definição destes critérios pretendeu-se assegurar a objectividade e imparcialidade do 

processo de auditoria.  

 

4.8.5 Melhoria (Cláusula 8.5) 

 
A gestão da empresa tem presente a necessidade de assegurar o melhoramento 

contínuo da eficácia do SGSA, e fez disso um compromisso inscrito na política da segurança 

alimentar. Para o efeito já foram descritos em alíneas anteriores os procedimentos para a 

revisão do SGSA, e definidas as acções a realizar para cumprir cada requisito da ISO 

22000:2005. Este trabalho, que tem por base uma auditoria interna de diagnóstico, tem ele 

mesmo o objectivo de contribuir para a melhoria do SGSA da empresa.  

Como já foi referido a propósito da alínea 4.7.8 (Sistema de rastreabilidade) foi 

detectada como principal oportunidade de melhoria a actualização do sistema de 

rastreabilidade vigente de acordo com o que foi descrito. 
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5. Conclusões 

 
As actividades realizadas e apresentadas neste trabalho correspondem ao início do 

processo, que no futuro, vai permitir à empresa em estudo implementar na sua plenitude o 

SGSA e avançar para o processo de certificação de acordo com a ISO 22000:2005. O 

sistema encontra-se planeado e grande parte da base documental em que o SGSA assenta 

foi elaborada. Desde o início do projecto que era conhecido o facto da implementação plena 

do SGSA não ir ocorrer até à conclusão do estágio. As razões têm que ver com o 

planeamento estratégico da empresa que estabeleceu um horizonte temporal para a sua 

conclusão que se estendeu para lá da duração deste trabalho, que tem um propósito 

curricular.  

Tendo em consideração as pretensões iniciais deste projecto, é possível concluir que 

ficaram documentados a quase totalidade dos procedimentos e sistemas que permitirão o 

cumprimento dos requisitos definidos pela norma. Como resultado directo da auditoria 

interna de diagnóstico ficaram já planeadas as acções futuras e documentação necessária a 

elaborar e implementar. Destaco, de entre as melhorias assinaladas, o novo sistema 

automatizado de criação de lotes que vai permitir à empresa contar com uma rastreabilidade 

mais eficaz e expedita. 

Considero importante referir que deveria ser avaliada a oportunidade da empresa no 

futuro, depois de validada a certificação pela ISO 22000, fazer uma revisão adicional pelo 

BSI-PAS 220:2008, que fornece um conjunto de dezoito programas pré-requisito. O 

benefício desta revisão de acordo com o BSI-PAS 220:2008 é numa perspectiva de futuro, 

munir a empresa de mais uma ferramenta para avançar para novos mercados que exijam 

um esquema aceite pela GFSI. 

A oportunidade que me foi concedida de participar no desenvolvimento deste projecto 

foi muito positiva. O trabalho desenvolvido nestes meses implicou uma contínua aquisição 

de conhecimentos, e um despertar de consciência para as dificuldades práticas que é 

necessário superar no terreno. Realço ainda o aprofundamento dos conhecimentos na área 

dos produtos da pesca, possível com a formação, a discussão com profissionais na área e 

através do contacto directo diário, que me fez ter toda uma nova percepção da realidade do 

sector.  

Considero ainda que existe a necessidade de convencer um número maior de 

empresas do sector, da importância de terem um efectivo sistema de segurança sanitária 

alimentar, acompanhado por técnicos habilitados, que contribuam para o correcto 

desenvolvimento do mesmo. Nos casos em que este passo já se encontra consolidado na 

estrutura das empresas considero importante avançar para a certificação, porque é a forma 

mais rápida e directa de garantir o acesso a mercados internacionais. 
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Terminada esta etapa curricular, o contacto com o responsável técnico pela 

implementação do sistema mantem-se, assim como o objectivo de acompanhar as 

evoluções no desenvolvimento do projecto que no futuro vai iniciar o processo de 

certificação. Com toda a certeza, até à certificação, os sistemas definidos neste trabalho, 

serão de acordo com o planeado, reavaliados, revistos e melhorados, para que a sua 

implementação se traduza na prática, na solução mais adequada para a empresa.  

Após a preciosa aprendizagem desenvolvida nestes meses, é meu intento enriquece-     

-la agora com experiência profissional na área. 
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Anexo I. Fluxogramas de produtos 

 
Fluxograma de produtos da pesca inteiros 
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ANEXO I. (Continuação) Fluxogramas de produtos  
 
Fluxograma de produtos da pesca eviscerados 
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ANEXO I. (Continuação)Fluxogramas de produtos  
 
Fluxograma de crustáceos vivos 
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ANEXO I. (Continuação) Fluxogramas de produtos 
 
Fluxograma de filetes prontos 
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Anexo II. Lista de verificação, auditoria interna de diagnóstico 

 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 

AUDITORIA INTERNA DE DIAGNÓSTICO 
Norma de referência: ISO 22000:2005 

 

 
 

 

Nome da empresa  

Auditor  

Data  

 

Descrição da nomenclatura usada 

Símbolo Descrição Símbolo Descrição 

X Selecção - Campo inutilizado 

S Sim N Não 

NA Não se aplica O Observação 

 

Requisitos 

Nº Descrição S N O 

     

1 Food safety 

1.1 
Does your organization, as a food chain participant, understand the 
importance of having in place measures to control food safety hazards in its 
end products? 

   

1.2 Does your organization have in place a food safety management system?    

1.3 
Has your organization adopted HACCP as the basis for its food safety 
management system? 

   

1.4 
Do you know why some organizations require their suppliers to have a food 
safety management system based on ISO 22000? 

   

1.5 
Do you know, as an SME, how to adopt a food safety management system or 
to adapt it to the requirements of ISO 22000? 

   

     

2 Scope of the food safety management 

2.1 
Have you planned and implemented a food safety management system and 
are you operating, maintaining and updating that system? 

   

2.2 
Have the products, processes and production sites that will be addressed by 
the food safety management system been identified? 

   

2.3 
Has your organization identified all the applicable statutory and regulatory 
food safety requirements that its products must meet? 

   

2.4 
Have you identified all the food safety and other requirements that your 
customers have set for the food products or inputs that you sell? 

   

2.5 
Has your food safety management system been reviewed by your customers 
and do both parties agree with the specific food safety requirements? 
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3 Documentation requirements 

3.1 
Does your organization have all the documents required to demonstrate the 
effective development, implementation and updating of its system? 

   

3.2 
Does your organization have all the documents required to demonstrate the 
effective development, implementation and updating of its system? 

   

3.3 Does your organization control its documents?    

3.4 Does your organization have a documented procedure concerning records?    

     

4 Management responsibility and food safety team leader 

4.1 
Is top management aware of its responsibilities with respect to food safety 
and has it committed to the development, implementation and continual 
improvement of a food safety management system? 

   

4.2 
Has top management defined, documented and communicated a food safety 
policy that meets these requirements? 

   

4.3 
Has top management ensured that the system’s development, 
implementation and updating is planned, including any required changes? 

   

4.4 
Has top management clearly defined the structure, with levels of 
responsibility and authority assigned to functions and people? 

   

4.5 
Are all personnel aware of their responsibility? Have suitable personnel been 
given the responsibility and authority to initiate corrective actions and record 
them? 

   

4.6 
Has top management appointed a food safety team leader with the necessary 
responsibilities and authority? 

   

     

5 Communication    

5.1 
Has your organization established a mechanism for communicating with 
external parties about food safety issues? 

   

5.2 
Has a member of the organization (e.g. the food safety team leader) been 
assigned responsibility for liaison with external organizations on matters 
related to food safety? 

   

5.3 
Are records kept of external communications on food safety issues and are 
the appropriate food safety requirements available or accessible? 

   

5.4 

Does your organization have mechanisms in place to ensure that information 
about food safety matters, particularly about input or product changes and the 
introduction of new products, processes or equipment, is provided to the food 
safety team in a timely manner? 

   

     

6 Emergency preparedness 

6.1 
Has top management established a procedure to manage potential 
emergency situations and accidents that impact on food safety? 

   

     

7 Management review 

7.1 
Has your organization reviewed its food safety management system, as 
planned? 

   

7.2 
Does the information provided to top management permit them to effectively 
review the food safety management system? 

   

7.3 
Do the records of the review demonstrate the organization’s on-going 
commitment to food safety and to the continual improvement of its system? 
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8 Resource management 

8.1 
Are the required resources available for the food safety management 
system? 

   

8.2 
Are you sure that the external experts you engage are competent, and that 
records were kept defining the responsibility and authority of these experts? 

   

8.3 
Has your organization ensured that employees with food safety related jobs 
are aware of their responsibilities and competent? 

   

8.4 
Do employees with multiple responsibilities clearly understand them and are 
they competent to carry them out effectively? 

   

8.5 Have employees with specialized needs obtained the required training?    

8.6 
Is the infrastructure necessary for the establishment and maintenance of your 
food safety management system in place? 

   

8.7 
Have you provided the resources necessary for the establishment, 
management and maintenance of the work environment required by the food 
safety management system? 

   

     

9 Use of externally developed combinations of control measures 

9.1 
Has your organization chosen to use an externally developed combination of 
control measures? 

   

9.2 
Has your organization assured itself that the externally developed 
combination of control measures it has selected for implementation meets the 
requirements of ISO 22000? 

   

9.3 
Has your food safety team adapted the externally developed combination of 
control measures to your organization and its operations? 

   

9.4 
Can your organization demonstrate that its externally developed combination 
of control measures is being implemented and operated in compliance with 
ISO 22000? 

   

     

10 Planning and realization of safe products 

10.1 
Does your organization understand the concepts of prerequisite programmes, 
operational prerequisite programmes and critical control points? 

   

10.2 
Has a set of prerequisite programmes been established, implemented and 
maintained? 

   

10.3 
Has your organization recorded the process that it used to select its PRPs 
and documented how the activities included in the PRPs are managed? 

   

10.4 Do you understand what is involved in conducting a hazard analysis?    

10.5 
Has a food safety team with the required knowledge and experience been set 
up? 

   

10.6 
Has a description of all raw materials, ingredients and product contact 
materials been documented? 

   

10.7 Have you documented the characteristics of your end products?    

10.8 
Have all reasonably expected intended uses of the end product and any 
vulnerable groups been identified and documented? 

   

10.9 
Has your food safety team developed flow diagrams for each product or 
process category? 

   

10.10 
Has the food safety team done an on-site check and made any required 
modifications to the flow diagrams? 

   

10.11 
Has your food safety team prepared plant- or site-specific schematics and 
identified the opportunities for cross-contamination? 
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10.12 
Has the team described and recorded the food safety control measures or 
procedures at each step in the process? 

   

10.13 
Does your food safety team understand this process and has it determined 
and documented the approach that it will use to make decisions? 

   

10.14 
Has the food safety team identified all the reasonably expected food safety 
hazards for each step in your operation? 

   

10.15 
Has the team determined, justified and recorded the acceptable level for each 
hazard at each step in your operation? 

   

10.16 
Has the team decided how to carry out its hazard assessment, determined 
whether or not elimination, control or reduction of each hazard is required and 
recorded the results of this assessment? 

   

10.17 
Has your team selected a specific methodology (e.g. decision tree) that it will 
use for assessing and sorting the control measures it has identified into 
PRPs, operational PRPs and CCPs and has it documented its use? 

   

10.18 
Has your team revised its documented PRPs subsequent to the completion of 
the hazard analysis? 

   

10.19 
Has the food safety team documented each of the operational PRPs in your 
food safety management system? 

   

10.20 Has the food safety team documented each CCP in the HACCP plan?    

10.21 
Has the team set a measurable critical limit for each CCP and provided the 
necessary instructions and support for its implementation? 

   

10.22 Has a monitoring system been established for each CCP?    

10.23 
Has the food safety team developed corrections and/or corrective actions for 
each CCP and provided training on these to the personnel involved? 

   

10.24 
Has the food safety team updated all the information gathered in the 
preliminary steps? 

   

10.25 Has your organization developed a traceability system and tested it?    

     

11 Control of nonconformity 

11.1 
Does your organization understand the importance of controlling 
nonconforming product? 

   

11.2 
Has the food safety team identified correction(s) for each CCP and 
operational PRP? 

   

11.3 
Has the food safety team established and documented procedures for the 
control of the causes of nonconformity? 

   

11.4 
Does your organization assign responsibilities and authorities for evaluating 
monitoring procedures and initiating corrective actions? 

   

11.5 
Does your organization have in place a procedure to secure the control of 
potentially unsafe product so that it does not enter the food chain prior to 
evaluation? 

   

11.6 
Does your organization have in place a process for effectively evaluating 
product affected by a nonconformity prior to its release in the food chain? 

   

11.7 
Does your food safety management system provide for safe handling of 
product that is not acceptable? 

   

11.8 
Has top management appointed personnel with the authority and 
responsibility to initiate and execute withdrawals? 

   

11.9 
Does your organization have procedures that enable and facilitate the 
withdrawal of lots of end product identified as either potentially or actually 
unsafe? 
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11.10 
Does your food safety management system include procedures for the 
control and handling of withdrawn products and for recording their outcomes? 

   

11.11 
Are withdrawals reported to top management at the scheduled management 
review? 

   

11.12 Has your organization recently tested its withdrawal procedures?    

     

12 Validation, verification and improvement of the food safety management system 

12.1 
Does your food safety team understand the differences between verification 
and validation and the concepts of improvement and updating? 

   

12.2 
Has your food safety team validated the control measures (e.g. operational 
PRPs and CCPs) included in your organization’s food safety management 
system? 

   

12.3 
Has the food safety team planned verification activities for each control 
measure or set of control measures? 

   

12.4 
Are the results of individual verification activities evaluated and the required 
follow-up actions taken? 

   

12.5 
Does the food safety team regularly analyse the results of verification 
activities? 

   

12.6 
Can your organization demonstrate that the measuring equipment and 
methods have been calibrated or verified and that the necessary adjustments 
and safeguards are in place? 

   

12.7 
Does your organization conduct internal audits at planned intervals according 
to documented procedures? 

   

12.8 
Does your organization act in a timely way on nonconformities identified by 
the internal audit? 

   

12.9 
Are your internal auditors trained and are procedures in place to ensure that 
they are impartial and objective? 

   

12.10 
Can your organization’s top management demonstrate that it is committed to 
continual improvement of the food safety management system? 

   

12.11 
Has the food safety team planned for and undertaken evaluations of the food 
safety management system and has it updated the system to implement any 
needed changes? 

   

     

13 Demonstrating conformity to interested parties 

13.1 
Have you chosen a method to demonstrate the conformity of your food safety 
management system to interested parties? 

   

13.2 
Has your organization met the requirements of ISO 22000 and of ISO/IEC 
17050-1 prior to its issuing a supplier declaration? 

   

13.3 
Do you know why customers require their suppliers to have a certified ISO 
22000 food safety management system? 

   

13.4 
Are you exporting your products to buyers in foreign markets who require ISO 
22000 certification of their suppliers? 

   

13.5 Do you know how to select a reputable and professional certification body?    

13.6 Has your organization entered into a contract with a certification body?    

13.7 Is your organization properly prepared for the certification assessment?    

13.8 Has your certification body provided you with an assessment plan?    

13.9 
Are your personnel prepared for the assessment and do they know how to 
conduct themselves when approached by an auditor? 
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13.10 
Are you prepared to deal with the assessment findings and results whether 
they are good or bad? 

   

13.11 
Do you understand what is expected of your business if corrective actions are 
identified during the audit? 

   

13.12 
Does your organization understand its role and the role of the food safety 
auditor with respect to compliance with statutory and regulatory 
requirements? 

   

     

14 Linkages to ISO 9001:2000 

14.1 Do you know which elements are shared by ISO 22000 and ISO 9001?    

14.2 
Do you understand how an organization operates more than one 
management system standard in combination? 

   

 
Adaptado de:  
 
International Organization for Standardization. (2007). Food safety management systems: an easy-to 
use checklist for small business. Are you ready? : ISO Copyright Office. 
 

Observações 

Nº Descrição 
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Anexo III. Plano analítico (PA-01) 

 

 

 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Peixe 1  1  1  1  1  1  
Cefalópodes 2  2  2  2  2  2  
             

 Análise           

Parâmetros 
microbiológicos a analisar 

1, 2 Enterobacteriaceae 
1 Escherichia coli β-glucoronidase + 
2 Vibrio parahaemolyticus 
1 Staphylococcus coagulase positiva 

 

 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Facas 1    1    1    
Mesas   1    1    1  
Caixas e Películas 1    1    1    
Luvas   1    1    1  
             

 Análise           
Parâmetros 
microbiológicos a analisar 

1 Contagem Enterobacteriaceae 
1 Contagem de microrganismos a 30ºC 

 

 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Água 1      1, 2      
Gelo   1      1    
Água salgada     1      1  
             

 Análise           

Parâmetros a analisar 
1 

Água, análise microbiológica  
(R1-segundo Decreto-Lei n.º 306/2007) 

2 
Água, análise microbiológica, química e física  
(R2 - segundo Decreto-Lei n.º 306/2007 

 

 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Peixe 1  2  1  2  1  2  
             

 Análise           

Parâmetros químicos 
1 Pesquisa de mercúrio: Peixe-espada, Espadarte, Atum, Esqualos.  
2 Pesquisa de histamina: Atum, Sardinha, Cavala, Sarda. 

 

 

Os valores dos parâmetros relativos às matérias-primas/produtos encontram-se identificados nas 

respectivas Fichas técnicas individuais de produto. 

 

 

 

 

Ref.ª: PA-01 Data: Revisão: Elaborado por: 
 

Aprovado por: Página 1 de 1 
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Anexo IV. Plano de manutenção (PM-01) 

 

O plano anual de manutenção é elaborado de acordo com o levantamento das 

necessidades de cada um dos equipamentos feito com a observação do seu funcionamento 

ao longo do tempo. 

Não se traduzindo num calendário estático, constitui um plano indicativo que deverá 

ser adequado às visitas, que se venham a verificar necessárias, dos técnicos da empresa 

responsável. Assim, será pedida uma inspecção preventiva caso não se verifique na data 

prevista nenhuma anomalia que leve a uma visita dos técnicos da empresa responsável. 

Caso contrário, e naturalmente, as visitas dos técnicos serão aproveitadas também para 

estabelecer diagnósticos sobre o estado dos equipamentos. 

Os equipamentos previstos neste plano são apenas aqueles cujo funcionamento 

potencialmente poderá comprometer a qualidade e segurança dos alimentos. 

 

Câmara de Expedição 

Empresa Acção Feito 

Friger Visitas bimestrais 

Janeiro  
Março  
Maio  
Julho  
Novembro  

    

Câmara de Recepção 

Empresa Acção Feito 

Friger Visitas bimestrais 

Janeiro  
Março  
Maio  
Julho  
Novembro  

    

Máquina de produção de gelo 

Empresa Acção Feito 

Friger Visitas trimestrais 

1  
2  
3  
4  

    

Máquina de produção de água salgada 

Empresa Acção Feito 

Friger Visitas semestrais 
1  
2  

    

Insectocaçadores 

Empresa Acção Feito 

Tecno 24 Visitas semestrais 
1  
2  

    

Frigodifusores 

Empresa Acção Feito 
Dalkia  

(manutenção do MARL) 
Visita anual 1  

 

Ref.ª: PM-01 Data: Revisão: Elaborado por: 
 

Aprovado por: Página 1 de 1 
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Anexo V. Plano HACCP 

Introdução 

 

O plano HACCP está organizado por grupos de produtos (que em si são também as 

matérias-primas), e por materiais de embalagem, que apresentam o mesmo tipo de perigos 

potenciais e os mesmos níveis de risco. 

 

O plano HACCP específico de cada produto é constituído por cinco documentos: 

 Ficha técnica de produto (exemplo de uma Ficha técnica no Anexo VI). 

 Fluxograma de produto (Anexo I) 

 Quadros de identificação de perigos e determinação de pontos críticos de 

controlo das matérias-primas e embalagens. 

 Quadros de identificação de perigos e determinação de pontos críticos de 

controlo das etapas de processo. 

 Carta de controlo HACCP. 

 

A eficácia dos planos está dependente do cumprimento prévio dos PPR que se 

encontram definidos na alínea 4.7.2. Por este motivo não é referido na carta de controlo 

HACCP o controlo dos PPR. 

 

Os planos HACCP são verificados pelo menos uma vez por ano se não tiver ocorrido 

nenhuma alteração do processo que justifique a sua revisão e/ou a revisão dos respectivos 

documentos. A verificação é destinada a avaliar a eficácia do plano e é feita por meio de 

uma auditoria realizada por um ou mais técnicos externos à empresa, tendo como 

complementos os resultados das análises laboratoriais e eventuais reclamações de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A revisão ao plano HACCP realizada a propósito deste trabalho, foi uma revisão extraordinária com 

o propósito de enriquecer a componente formativa e prática do estágio. O objectivo primordial de realizar esta 

revisão ao plano HACCP foi para a actualização documental, de forma a que fossem respeitados os requisitos da 

documentação da norma ISO 22000:2005, não se devendo por isso a qualquer alteração de processo. A revisão 

realizada não coincidiu com a verificação anual programada do plano HACCP, por isso nesta revisão não 

estiveram presentes técnicos externos à empresa.  
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Anexo V. (Continuação) Quadro de identificação de perigos e determinação de PCC - Matéria-prima – Produtos da pesca frescos  

MATÉRIA-
PRIMA 

PERIGOS INERENTES À MATÉRIA-
PRIMA 

NÍVEL DE 
ACEITAÇÃO 

PROBABILIDADE 

(R) 

SEVERIDADE 

(G) 

SIGNIFICÂNCIA 

(R×G) 

Q1 Q2 Q3 

É PCC? 
EXISTEM MEDIDAS DE CONTROLO? 

O PERIGO PODE AUMENTAR PARA NÍVEIS 
INACEITÁVEIS 

EXISTE ALGUMA ETAPA NO 
PROCESSO, OU NA 

PREPARAÇÃO PARA 
CONSUMO, QUE OS ELIMINE 

OU REDUZA A NÍVEIS 

ACEITÁVEIS? 
           

P
E

IX
E

 F
R

E
S

C
O

 

Q 
Presença de metais pesados, 
especialmente metilmercúrio, 
cádmio e chumbo 

De acordo 
com a 
legislação 
em vigor 

Baixa 
(10) 

Média 
(100) 

Baixa 
(1000) 

Consumir somente a parte muscular do peixe. Não 
consumir os fígados (a massa muscular é a parte 
normalmente consumida e não apresenta níveis 
superiores ao limite legal). 
 
Confirmar os valores com análises regulares dos 
níveis de metais pesados. 

MEDIDA(S) DE CONTROLO NÃO CONSIDERADA(S) PARA GESTÃO ATRAVÉS DO 
PLANO HACCP 

NÃO 

F Presença de anzóis 
Ausentes no 
produto final 

Baixa 
(10) 

Média 
(100) 

Baixa 
(1000) 

Controlo visual do produto na recepção e preparação 
 
Considerar na ficha técnica a possibilidade de o 
produto conter anzóis. 
 
Nota: é importante considerar que o âmbito deste 
plano de HACCP é o de uma empresa de venda por 
grosso de produtos da pesca, por isso entenda-se 
que não existe venda a retalho directa ao público. 

MEDIDA(S) DE CONTROLO NÃO CONSIDERADA(S) PARA GESTÃO ATRAVÉS DO 
PLANO HACCP 

NÃO 

M 

Contaminação por microflora 
saprófita, potencialmente 
patogénica, nomeadamente  
Vibrio parahaemolyticus; 
Vibrio clorolae 

De acordo 
com as 
Fichas 
técnicas de 
produto 

Baixa 
(10) 

Média 
(100) 

Baixa 
(1000) 

Adquirir peixe proveniente de fornecedores 
autorizados 
 
Análise regulares à matéria-prima 

MEDIDA(S) DE CONTROLO NÃO CONSIDERADA(S) PARA GESTÃO ATRAVÉS DO 
PLANO HACCP 

NÃO 

Presença de sinais de falta de 
frescura dos produtos, 
causados por fenómenos 
degradativos (flora 
microbiana degradativa e 
acção enzimática) 

Ausência 
Alta 

(1000) 
Média 
(100) 

Alta 
(100000) 

Controlo do produto na recepção (de acordo com o 
que está estabelecido no QIP-03) 

SIM. 
Se o peixe fresco recepcionado não 
apresentar os sinais de frescura exigidos, 
poderá ter sofrido a acção enzimática ou 
microbiana, com ocorrência de fenómenos 
de degradação proteica e produção de 
substâncias tóxicas. Estas alterações podem 
continuar a desenrolar-se ao longo do 
processo de fabrico 

NÃO. 
Se a própria matéria-prima 
recebida não apresentar as 
condições de salubridade 
exigidas, nenhuma etapa 
do processo de fabrico 
poderá eliminar o perigo 

SIM 
PCC1 

           

C
R

U
S

T
Á

C
E

O
S

 V
IV

O
S

 

Q 

Presença de toxinas 

De acordo 
com a 
legislação 
em vigor 
(Decreto-Lei 
293/98) 

Baixa 
(10) 

Média 
(100) 

Baixa 
(1000) 

Adquirir somente de fornecedores licenciados 
MEDIDA(S) DE CONTROLO NÃO CONSIDERADA(S) PARA GESTÃO ATRAVÉS DO 

PLANO HACCP 

NÃO 

Presença de chumbo e 
cádmio 

De acordo 
com a 
legislação 
em vigor 
[Regulament
o (CE) nº 
466/2001] 

Baixa 
(10) 

Média 
(100) 

Baixa 
(1000) 

NÃO 

F NÃO IDENTIFICADO NÃO 

M 

Contaminação por microflora 
saprófita, potencialmente 
patogénica, nomeadamente 
bactérias coliformes, 
Pseudomonas spp.  
Vibrio parahaemolyticus; 
Clostridium botulinum tipo E. 

De acordo 
com as 
Fichas 
técnicas de 
produto 

Média 
(100) 

Média 
(100) 

Média 
(10000) 

Adquirir somente de fornecedores licenciados 
 
Controlo do produto à recepção, de modo a 
assegurar que todos os indivíduos estão vivos 

SIM. 
Se o produto recepcionado não apresentar 
as características de viabilidade, pode 
significar que está contaminado. Essa flora 
microbiana pode desenvolver-se até níveis 
inaceitáveis 

NÃO. 
O tratamento térmico que 
os produtos sofrem antes 
de serem consumidos 
elimina os microrganismos, 
mas não é eficaz caso 
tenham ocorrido alterações 
proteicas 

SIM 
PCC1 

           

Ref.ª: QIP-01 Data: Revisão: Elaborado por: 
 

Aprovado por: Página 1 de 1 
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Anexo V. (Continuação) Quadro de identificação de perigos e determinação de PCC - Matéria-prima – Embalagens  

 

 

MATÉRIA-PRIMA 
PERIGOS INERENTES À MATÉRIA-

PRIMA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 

(R
) 

S
E

V
E

R
ID

A
D

E
 

(G
) 

S
IG

N
IF

IC
Â

N
C

IA
 

(R
×

G
) ESTES PERIGOS SÃO IMPORTANTES PARA A 

SEGURANÇA DO PRODUTO? 
JUSTIFICAÇÃO 

EXISTE ALGUMA 

ETAPA NO 

PROCESSO, OU NA 

PREPARAÇÃO PARA 

CONSUMO, QUE OS 

ELIMINE OU REDUZA A 

NÍVEIS ACEITÁVEIS? 

ESTA 

MATÉRIA-
PRIMA É 

UM PCC? 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

          

FOLHA 

PROTECTORA DE 

PROPILENO 

Q 
Migração de plastificantes 
e aditivos para o produto 

Baixa 
(10) 

Baixa 
(10) 

Baixa 
(100) 

Não, pois não existe migração de 
componentes, visto tratarem-se de 
embalagens próprias para entrar em contacto 
com os alimentos 

Não 

Não 

Requisitar ao fornecedor de embalagens os 
certificados de garantia 

F Não identificado    - - - 

M Contaminação microbiana 
Média 
(100) 

Baixa 
(10) 

Baixa 
(1000) 

Não, pois as embalagens são próprias para 
entrar em contacto com alimentos 

Não 

Requisitar ao fornecedor de embalagens os 
certificados de garantia 
Análise das embalagens 
Conservar em condições adequadas 

          

CAIXAS DE 

POLIESTIRENO 

Q 
Migração de plastificantes 
e aditivos para o produto 

Baixa 
(10) 

Baixa 
(10) 

Baixa 
(100) 

Não, pois não existe migração de 
componentes, visto tratarem-se de 
embalagens próprias para entrar em contacto 
com os alimentos 

Não 

Não 

Requisitar ao fornecedor de embalagens os 
certificados de garantia 

F Não identificado    - - - 

M Contaminação microbiana 
Média 
(100) 

Baixa 
(10) 

Baixa 
(1000) 

Não, pois as embalagens são próprias para 
entrar em contacto com alimentos 

Não 

Requisitar ao fornecedor de embalagens os 
certificados de garantia 
Análise das embalagens 
Conservar em condições adequadas 

          

TIRAS DE PAPEL 

ABSORVENTE 

Q 
Migração de aditivos para 
o produto 

Baixa 
(10) 

Baixa 
(10) 

Baixa 
(100) 

Não, pois não existe migração de 
componentes, visto tratarem-se de 
embalagens próprias para entrar em contacto 
com os alimentos 

Não 

Não 

Requisitar ao fornecedor de embalagens os 
certificados de garantia 

F Não identificado    - - - 

M Contaminação microbiana 
Baixa 
(10) 

Média 
(100) 

Baixa 
(1000) 

Não, pois este material é próprio para entrar 
em contacto com alimentos 

Não Conservar em condições adequadas 

          

CAIXAS DE 

CARTÃO 

Q 
Migração de plastificantes 
e aditivos para o produto 

Baixa 
(10) 

Média 
(100) 

Baixa 
(1000) 

Não, pois não existe migração de 
componentes, visto tratarem-se de 
embalagens próprias para entrar em contacto 
com os alimentos 

Não 

Não 

Requisitar ao fornecedor de embalagens os 
certificados de garantia 

F Não identificado    - - - 

M Contaminação microbiana 
Baixa 
(10) 

Baixa 
(10) 

Baixa 
(100) 

Não, pois as embalagens são próprias para 
entrar em contacto com alimentos 

Não 

Requisitar ao fornecedor de embalagens os 
certificados de garantia 
Análise das embalagens 
Conservar em condições adequadas 

 

Ref.ª: QIP-02 Data: Revisão: Elaborado por: 
 

Aprovado por: Página 1 de 1 
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Anexo V. (Continuação) Quadro de identificação de perigos e determinação de PCC – Processos, alguns exemplos  

ETAPA DO 
PROCESSO 

PERIGOS INTRODUZIDOS, 
POTENCIADOS OU ELIMINADOS / 

CONTROLADOS  

NÍVEL DE 
ACEITAÇÃO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
E

 
(R

) 

S
E

V
E

R
ID

A
D

E
 

(G
) 

S
IG

N
IF

IC
Â

N
C

I

A
 

(R
×

G
) 

Q1 Q2 Q3 Q4

É PCC? 
Existem medidas de controlo? 

Esta Etapa é concebida para eliminar / reduzir a 
probabilidade de ocorrência do perigo? 

O perigo pode 
aumentar para 

níveis 
inaceitáveis? 

Existe alguma etapa 
no processo, ou na 

preparação para 
consumo que os 
elimine ou reduza 
níveis aceitáveis? 

     

R
E

C
E

P
Ç

Ã
O

 D
E

 P
R

O
D

U
T

O
S

 D
A

 P
E

S
C

A
 F

R
E

S
C

O
S

 

Q 

Perigo controlado: 
Presença de sinais de 
degradação enzimática 
dos produtos da pesca, 
com produção de aminas 
tóxicas 

Ausência 
Média 
(100) 

Média 
(100) 

Média 
(10000) 

Aquisição de produtos da pesca apenas a 
fornecedores aprovados 
 
Controlo da temperatura dos produtos da 
pesca à chegada e controlo da 
temperatura 
 
Controlo organoléptico do produto na 
recepção 

SIM 
É nesta etapa que o responsável pela recepção 
deve efectuar uma avaliação organoléptica do 
produto recebido, e deste modo detectar situações 
em que tenham ocorrido fenómenos de 
degradação enzimática proteica, com alterações a 
nível organoléptico do produto 

NÃO APLICÁVEL 
SIM 

PCC 1 

F 
Perigo controlado: 
Presença de corpos 
estranhos no peixe 

Presença 
localizada na 

cabeça 

Alta 
(1000) 

Baixa 
(10) 

Média 
(10000) 

Controlo visual do produto ao longo do 
processamento na fábrica NÃO NÃO NÃO 

M 

Perigo controlado / 
eliminado: 
presença de sinais de 
desenvolvimento 
microbiano com 
degradação proteica do 
peixe com alterações ao 
nível organoléptico 

Ausência 
Média 
(100) 

Média 
(100) 

Média 
(10000) 

Aquisição de produtos da pesca apenas a 
fornecedores aprovados 
 
Análise dos produtos da pesca 
 
Manter os produtos da pesca sempre a 
temperaturas baixas (o a 4°C, capazes de 
inibir o crescimento microbiano 
 
Formação dos operadores da recepção 

SIM 
É nesta etapa que o responsável pela recepção 
deve efectuar uma avaliação sensorial do produto 
recebido, e deste modo detectar situações em que 
ocorreu desenvolvimento microbiano com 
ocorrência de fenómenos degradativos. 
No decorrer do processo de fabrico, se ocorrem 
flutuações térmicas, essa microflora pode 
desenvolver-se e produzir toxinas e/ou degradar a 
matéria-prima, originando uma subida do perigo 
para níveis inaceitáveis 

NÃO APLICÁVEL 
SIM 

PCC 1 
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P
E

S
C

A
 F

R
E

S
C

O
S

 Q 

Perigo controlado: 
Contaminação pelos 
manipuladores 
 
Contaminação pelo gelo 

De acordo com 
as Fichas 
técnicas  
(IT-02,  
IT-03) 

Média 
(100) 

Média 
(100) 

Média 
(10000) 

Formação de trabalhadores e distribuição 
de manuais de boas práticas 
Análises diárias à água 
Análises regulares às luvas dos 
trabalhadores 
 

NÃO 

MEDIDA(S) DE CONTROLO NÃO 
CONSIDERADA(S) PARA GESTÃO 

ATRAVÉS DO PLANO HACCP 
NÃO 

F 
Perigo controlado: 
Presença de corpos 
estranhos no peixe 

Presença 
localizada na 

cabeça 

Alta 
(1000) 

Baixa 
(10) 

Média 
(10000) 

Controlo visual do produto ao longo do 
processamento na fábrica NÃO 

M 

Perigo controlado: 
Desenvolvimento 
microbiano no peixe 

De acordo com 
as Fichas 

técnicas dos 
produtos  

Baixa 
(10) 

Alta 
(1000) 

Média 
(10000) 

Boas práticas de laboração 
 
Controlar a temperatura da sala de 
produção 

NÃO 

  
 

    
     

A
R

M
A

Z
E

N
A

M
E

N
T

O
 

Q 

Perigo introduzido: 
Contaminação química 
causada por fuga de gás 

Ausência 
Baixa 
(10) 

Média 
(100) 

Baixa 
(1000) 

Cumprimento do Plano de manutenção 

NÃO 

Não porque se 
existir fuga é 
rapidamente 
detectável 

NÂO NÃO 

F 

Perigo introduzido: 
Queda de corpos 
estranhos provenientes 
de quebra de lâmpadas 

Ausência 
Baixa 
(10) 

Média 
(100) 

Baixa 
(1000) 

Cumprimento do Plano de manutenção 
MEDIDA(S) DE CONTROLO NÃO CONSIDERADA(S) PARA GESTÂO ATRAVÉS DO PLANO 

HACCP 
NÃO 

M 

Perigo controlado: 
Desenvolvimento 
microbiano no peixe De acordo com 

as Fichas 
técnicas dos 

produtos 

Baixa 
(10) 

Alta 
(1000) 

Média 
(10000) 

Boas práticas de laboração. 
Controlar a temperatura da câmara de 
refrigeração e o tempo de permanência 
dos produtos na mesma (FIFO e FEFO). 
Estiva correcta dos produtos na câmara. 
Garantir que os produtos armazenados 
têm gelo a cobri-los

SIM 
Esta etapa tem como objectivo único inibir o 
desenvolvimento microbiano. Como tal, a 
temperatura da câmara tem de se manter sempre 
dentro de limites aceitáveis. 

NÃO APLICÁVEL 
SIM 

PCC 2 
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Anexo V. (Continuação) Carta de controlo HACCP 

 

 

ETAPA DO 
PROCESSO 

PCC 
nº 

PERIGO 
MEDIDAS DE 
CONTROLO 

MONITORIZAÇÃO CORRECÇÃO / ACÇÃO CORRECTIVA 
DOCUMENTAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
LIMITES 

CRÍTICOS 
MODO FREQUÊNCIA RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL  

            

D
E

S
C

A
R

G
A

 E
 R

E
C

E
P

Ç
Ã

O
 D

A
  

M
A

T
É

R
IA

-P
R

IM
A

 

PCC1 

Presença de 
sinais de 
desenvolvimen
to microbiano 
na matéria-
prima com 
alterações ao 
nível da 
frescura da 
mesma 

Inspecção das 
características 
da matéria-
prima de 
acordo com a 
IT-01 

Temperatura da 
matéria-prima 

Entre 0º e 5ºC Termómetro 

Em cada 
recepção 

Departamento 
de Produção 
 
Departamento 
da Qualidade e 
Segurança 
Alimentar 

Se o produto vier com temperatura superior à 
estabelecida no limite crítico, mas apresentar 
características de frescura, adicionar gelo 
 
Informar o fornecedor que a matéria-prima se 
encontrava a uma temperatura acima do limite 
crítico 
 
Se apresentar outras alterações, proceder á sua 
devolução 

Responsável pela 
recepção 
 
Departamento da 
Qualidade e 
Segurança 
Alimentar 

Folha de controlo de 
recepção (MD-01) 
 
Folha de ocorrência 
(MD-06) 

Características 
organolépticas 

Características 
próprias de 
cada espécie 
(consultar 
Fichas técnicas 
de produto e IT-
01) 

Organoléptica 

Departamento 
de Produção 
 
Departamento 
da Qualidade e 
Segurança 
Alimentar 

Se o produto não apresentar as características 
de frescura exigidas, devolver o produto e 
informar o fornecedor 

Responsável pela 
recepção 
 
Departamento da 
Qualidade e 
Segurança 
Alimentar 

            

A
R

M
A

Z
E

N
A

M
E

N
T

O
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O
 P

R
O

D
U

T
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 N
A

 

C
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N
S
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R
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O
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R
E

F
R
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E

R
A

D
O

S
 

PCC2 
Crescimento 
microbiano no 
produto 

Controlo diário 
da 
temperatura 
da câmara 

Temperatura da 
câmara / tempo 

Temperatura da 
câmara entre 
0ºC e 5ºC 
 
[Admitem-se 
variações 
nestes limites, 
desde que as 
temperaturas 
dos produtos 
não 
ultrapassem os 
limites 
definidos] 

Observação 
bidiária da 
temperatura 
indicada no 
monitor 
 
Visualização 
das 
temperaturas no 
computador 
semanalmente 

Diariamente no 
inicio e no final 
do dia de 
trabalho 
[efectua-se a 
monitorização 
das 
temperaturas 
registadas 
desde a hora da 
última 
monitorização] 

Departamento 
de Produção 
 
Departamento 
da Qualidade e 
Segurança 
Alimentar 

 
Se tiver ocorrido um aumento da temperatura da 
câmara durante a noite ou fim-de-semana, 
avaliar a importância do desvio e chamar o 
Técnico da Manutenção. Medir a temperatura 
dos produtos e efectuar uma avaliação 
organoléptica dos mesmos.  
 
Se no momento da verificação diária, por meio 
dos registos no computador, se verificar que a 
câmara esteve a uma temperatura superior a 
5ºC há mais de 30 minutos, verificar se este 
facto se deveu à abertura e fecho de portas. 
Efectuar nova verificação passados 30 minutos. 
Se o problema persistir, efectuar uma verificação 
no local dos produtos nela contidos, 
nomeadamente verificar directamente a sua 
temperatura e se existe gelo a cobrir a caixa 
 
Em caso de avaria da câmara, colocar os 
produtos em veículos refrigerados e chamar o 
Técnico da Manutenção. 

Departamento de 
Produção 
 
Departamento da 
Qualidade e 
Segurança 
Alimentar 

Folha de Ocorrência 
(MD-06) 
 
Folha de registo 
diário de temperatura 
(MD-05) 
 
Registo electrónico 
dos data loggers 
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Anexo VI. Ficha técnica de produto 

Sistema de Gestão da Segurança Alimentar 
 
 

Ficha técnica de Produto 
  
   
   
Descrição do Produto: 

 

Produto Goraz 

Código de Produto GOR 

Nome em Latim Pagellus bogaraveo 

Particularidade Peixe Separídeo de corpo alongado e comprido com olhos 
desproporcionalmente grandes; corpo menos alto do que os 
outros separídeos. 

Cor Coloração rosa-avermelhada no dorso, sendo mais claro 
com reflexos dourados ou prateados no flanco ou ventre, 
com uma grande mancha negra sobre a espádua no início 
da linha lateral. 

Apresentação Inteiro  

Tamanho mínimo legislado 250mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação do uso pretendido do produto: 
  

Consumidor alvo População em Geral 

Utilização Este produto deverá ser sujeito a confecção culinária (fritar; 
cozer; grelhar; assar) antes de ser consumido 
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Apresentação: 
  

O produto apresenta-se acondicionado a granel em caixas de polistireno expandido, ou em 

caixas de plástico devidamente higienizadas, filme de polietileno adequado para o proteger 

e gelo fundente. No caso das caixas serem fechadas (peixe que segue por avião), o gelo é 

colocado em sacos selados.  

O peso das caixas pode variar entre 6 e 12 Kg, podendo a variação ser maior, conforme o 
pedido do cliente. 

 

Dados nutricionais 
  

Valor energético 104,60 kcal / 437,8 kJ 

Parte Edível 44,3% 

Gordura total 2,70 g/100g 

Gordura saturada 0,69 g/100g 

Ácidos gordos Ω3 0,70 g/100g 

Ácidos gordos Ω6 0,07 g/100g 

Colesterol 36,00 mg/100g 

Proteína 18,80 g/100g 

Vitamina A 19,00 µg/100g 

Vitamina E 0,70 mg/100g 

Potássio (K) 369,00 mg/100g 

Fósforo (P) 256,00 mg/100g 

Observações Boa fonte de ácidos gordos Ω3 
 
Fonte: IPIMAR (2004). Composição e valor nutricional dos produtos da pesca mais consumidos em 
Portugal, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas. 

 

Características Físicas 
  

Cheiro Agradável, a maresia 

Pele Viva e brilhante 

Olhos Convexo, pupila negra 

Muco Aquoso e transparente, pouco abundante 

Guelras Cor viva, sem cheiro, sem muco 

Carne Firme e elástica 

Ausência de parasitas visíveis 
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Características Microbiológicas: 
 

Pesquisa Padrões microbiológicos Referência de critérios 

Escherichia coli Ausência em 0,01 g SanPiN 2.3.2.1078-01 

Staphylococcus coagulase + Ausência em 0,01 g SanPiN 2.3.2.1078-01 

Enterobacteriaceae Ausência em 0,01 g SanPiN 2.3.2.1078-01 

Salmonella Ausência em 25 g SanPiN 2.3.2.1078-01 

Vibrio parahaemolyticus Ausência em 25 g SanPiN 2.3.2.1078-01 

 

 

Características Químicas: 
 

Pesquisa Padrões microbiológicos Referência de critérios 

Chumbo ≤ 0,3 mg/kg de peixe Reg. (CE) 1881/2006 

Cádmio ≤ 0,05 mg/kg de peixe Reg. (CE) 1881/2006 

Arsénico < 5 mg/kg de peixe SanPiN 2.3.2.1078-01 

Mercúrio 0,5 mg/kg de peixe Reg. (CE) 1881/2006 

Histamina < 100 mg/kg de peixe Reg. (CE) 1881/2006 

Dioxinas e PCB 8 pg/g peixe (Dioxina + PCB) Reg. (CE) 1881/2006 

Benzopirenos 2 μg/kg amostra Reg. (CE) 1881/2006 

Nitrosaminas 0,003 mg/kg SanPiN 2.3.2.1078-01 

Pesticidas: 
hexaclorciclohexano,  
DDT e metabolitos 

0,2 mg/kg  SanPiN 2.3.2.1078-01 

Caesium-137 130 Bk/kg SanPiN 2.3.2.1078-01 

Estrôncio-90 100 Bk/kg SanPiN 2.3.2.1078-01 

 

 

Condições de Conservação e Validade 
  

Validade de 5 dias após expedição a temperatura de conservação entre 0° e 4°C. 
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Anexo VII. Planta das instalações, resumo de circuito 
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