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Estes Códigos devem ter em conta as necessidades específicas de
cada sector e ser elaborados de modo a:
■ Ajudar na identificação dos perigos e das medidas adequadas
para o seu controlo;
■ Sugerir os procedimentos de higiene a instalar;
■ Indicar os métodos de controlo dos perigos que melhor se
adaptem ao cumprimento das exigências regulamentares;
■ Apresentar a documentação relevante e clarificar o modo de a
elaborar.

BOAS PRÁTICAS
E PRÉ-REQUISITOS HACCP
Durante décadas a produção de alimentos regeu-se pelo seguimento de Boas Práticas de Fabrico (BPF), Boas Práticas de Higiene
(BPH) e análise dos produtos finais, ferramentas que eram
uma garantia de obtenção de alimentos estáveis e seguros. As
modificações profundas ocorridas nos últimos anos ao nível global
na cadeia alimentar e nos estilos de vida das populações,
potenciadoras da disseminação de perigos com consequente risco
para a saúde dos consumidores, determinaram uma aposta forte
em políticas de prevenção. A implementação de sistemas que
visem a segurança alimentar, como o sistema HACCP, passou a ser
uma exigência em todas as empresas da área alimentar, adicionalmente às BPH.
O Codex Alimentarius define o sistema HACCP como um sistema
que identifica, avalia e controla os perigos que são significativos
Diferenciação de perigos não significativos
e significativos, e decisão sobre o respectivo controlo,
através de pré-requisitos ou do plano HACCP

em termos de segurança alimentar. O sistema HACCP não cria
novas exigências em termos de requisitos de higiene, todavia as
BPH são um pré-requisito para a aplicação do sistema.
Antes da aplicação de um plano HACCP devem estar implementadas e em pleno funcionamento as medidas básicas de
higiene, permitindo que o sistema se centre nas etapas, práticas,
ou procedimentos que são críticos para a segurança dos
alimentos, preparados ou processados num dado local. Todas
estas medidas que constituem as bases sólidas para a implementação de um sistema HACCP efectivo são denominadas no seu
conjunto Pré-requisitos HACCP e estão claramente descritas na
legislação comunitária.
Regra geral, os pré-requisitos devem controlar os perigos associados com a envolvente ao estabelecimento alimentar, enquanto
ao sistema HACCP se exige que controle os perigos que têm a ver
directamente com o processo. É o que se expressa na figura,
aplicado a uma unidade de restauração.
De acordo com a legislação são considerados pré-requisitos
HACCP:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Instalações e equipamento
Controlo de fornecedores
Manipulação segura (inclui embalamento e transporte)
Controlo de resíduos
Controlo de pragas
Limpeza e desinfecção
Qualidade da água
Manutenção da cadeia de frio
Saúde e higiene do pessoal
Formação

Relativamente aos itens controlo de fornecedores e limpeza e
desinfecção deve ser mantido um sistema de registos adequado,
acrescido de monitorização e verificação, no caso da manutenção
da cadeia de frio.
As exigências relativas ao cumprimento dos pré-requisitos estão
claramente expressas na regulamentação europeia. Podem ser
melhor explicitadas nos referidos Guias e Códigos de Boas Práticas
elaborados para os diferentes sectores de actividade.
Para a verificação do cumprimento dos pré-requisitos HACCP
recorre-se a Listas de Verificação (Check lists), elaboradas de modo
a permitir avaliar o nível de conformidade com as exigências
regulamentares. Uma avaliação quantitativa, baseada no cálculo
das percentagens de cumprimento face a cada requisito, permitirá
visualizar as situações de não conformidade e identificar os
procedimentos em falta, aspectos relevantes para se poder aferir
se estão reunidas as condições para se implementar um plano
HACCP.

Fonte: Guia para Controlo da Segurança Alimentar
em Restaurantes Europeus-Lisboa 2006
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