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VISÃO

EDITORIAL

Ser o projecto editorial que melhor
contribui para que Portugal venha
a ser um país que oferece segurança
e qualidade ao longo de toda a cadeia
alimentar, a qualquer alimento que
disponibiliza independentemente
da sua origem, forma, meio ou local.

Graziela Afonso
Portugal vai ser palco da reunião das agências nacionais de segurança alimentar e do
Fórum Consultivo da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA). Duas
iniciativas entre muitas que vão ocorrer no segundo semestre, enquanto assumimos a
presidência do Conselho da União Europeia.
A segurança alimentar é, pois, um dos temas que vai estar em foco nos próximos meses
ocupando técnicos e responsáveis dos 27 Estados-Membros. Em cima da mesa estará o
chamado pacote dos aditivos, quatro propostas de regulamentos sobre aditivos,
enzimas e aromas alimentares e sobre o procedimento comum de autorização para
estas substâncias. Será igualmente debatida a revisão do Reg. (CE) nº 258/97 relativo
aos novos alimentos e novos ingredientes alimentares. A discussão deverá ainda
alargar-se às questões da rotulagem, nomeadamente a revisão das directivas da rotulagem geral dos alimentos e da rotulagem nutricional.
Ao contrário do Ministério da Agricultura e mantendo uma posição distante em relação
à segurança alimentar, o Ministério da Saúde português tem agendado como principal
ponto de discussão a “saúde e as migrações”, com enfoque na prevenção da doença e
no melhor acesso aos cuidados de saúde por parte da população migrante, sem equacionar possíveis reflexos, ao nível da manipulação de alimentos, deste contexto global
e diversificado em realidades culturais e epidemiológicas.
Ainda que sendo a região do mundo que oferece maior segurança alimentar, onde a
legislação tem evoluído no sentido de melhor proteger os consumidores, novos desafios se vão colocando a esta Europa em constante mudança. Encará-los e responder-lhes com maior eficácia exige uma forte partilha de responsabilidades. Governantes,
entidades oficiais e representativas dos vários sectores terão de acertar, combinar e
recombinar políticas e acções adequadas.
A partilha de responsabilidades é a forma de assumir que a segurança alimentar é
uma preocupação transversal à sociedade. Foi precisamente esse o objectivo que nos
norteou ao lançar esta revista e que todos os dias é reconhecido pelos inúmeros
pedidos para a receber, provenientes dos diferentes operadores da cadeia alimentar,
mas também das autarquias, centros de saúde, escolas do ensino básico e secundário
e dos universitários que se preparam para enfrentar as situações no terreno. Quando
esta segunda edição for recebida estará disponível no site www.infoqualidade.net,
promovendo a acessibilidade informativa e facilitando uma maior consciencialização
em torno da segurança e qualidade alimentar em Portugal.

MISSÃO
Através de uma informação selectiva
e técnica, de conteúdos de índole
formativa e da exemplificação
de boas práticas, promover
a consciencialização
e a responsabilização colectiva pela
segurança e qualidade dos alimentos
ao longo da cadeia alimentar, com
enfoque no reforço da cooperação
entre os diferentes operadores,
com vista ao aumento da confiança
dos consumidores.

OBJECTIVOS
Informar e ajudar a formar para
a segurança e qualidade alimentar,
divulgando as políticas nacionais
e comunitárias, a legislação
e regulamentação para o sector,
as metodologias e ferramentas
destinadas a garantir e melhorar
a segurança alimentar e a qualidade
dos géneros alimentícios, os produtos
agro-alimentares reconhecidos,
o exemplo de boas práticas
dos operadores e de implementação
de sistemas de gestão da segurança
alimentar, além dos apoios
e incentivos existentes.
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instituições de ensino, universidades
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companhias aéreas e ferroviárias;
estabelecimentos prisionais; forças
armadas; entidades representativas,
associativas e oficiais.
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DOENÇAS DE ORIGEM ALIMENTAR
Infecções e intoxicações
Elsa Soares

As doenças de origem alimentar constituem um grupo de patologias que se definem como "qualquer entidade nosológica de
natureza infecciosa ou tóxica que seja causada pelo consumo
de alimentos ou água". Associam-se maioritariamente a um conjunto de sintomas como vómitos, diarreia, náuseas, dores abdominais, sendo vulgarmente conhecidas por gastroenterites
ou doenças diarreicas. A razão pela qual surgem estes sintomas prende-se com o funcionamento do nosso organismo, uma
vez que ocorrem quando as funções do aparelho gastrointestinal
são perturbadas.
As doenças de origem alimentar, em especial as que são provocadas por microrganismos patogénicos, constituem um problema
de saúde pública cuja magnitude é elevada, embora o conhecimento da situação seja inferior à realidade. Este fenómeno
é comum a todos os países, incluindo os mais desenvolvidos,
já que este tipo de doenças surge sob as mais diversas formas, desde ligeiras indisposições até situações mais graves que
podem carecer de cuidados hospitalares ou mesmo causar a
morte. Estas doenças podem ocorrer sob duas apresentações
clínicas: doença infecciosa geralmente causada por bactérias;
intoxicação que pode ter origem bacteriana, química ou por contaminação através de toxinas de origem natural existentes nos
próprios alimentos.

PROCESSO DE INFECÇÃO
A infecção é um processo resultante da ingestão de alimentos
contaminados com bactérias patogénicas vivas. O inoculo tem de
ser suficiente para que consigam ultrapassar a barreira gástrica,
já que a acidez do estômago tem um papel protector na destruição
de microrganismos. Passada esta barreira os microrganismos
sobreviventes chegam ao intestino delgado, onde se multiplicam e
desenvolvem originando o aparecimento de sintomas.
Os microrganismos em contacto com o interior do intestino podem
actuar de várias formas: fixando-se ao epitélio intestinal, onde se
multiplicam colonizando a superfície do lúmen e causando alterações de absorção ou excreção de fluidos (ex. E. Coli), ou produzindo
substâncias, enterotoxinas, que actuam sobre as células epiteliais
causando grandes excreções de água, electrólitos que são arrastados provocando diarreias aquosas (ex. Vibrião colerae). Outros
microrganismos invadem o intestino passando para a corrente
sanguínea e vão originar outro tipo de sintomas consoante o órgão
atingido (ex. Brucella, Listeria).
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Dez regras de ouro da OMS
A Organização Mundial de Saúde definiu de forma sintética 10 regras de ouro para a preparação de alimentos.
Pela sua abrangência e versatilidade podem ser adoptadas, de acordo com as condições de aquisição, processamento e consumo, como regras de prevenção que
permitem melhorar a segurança dos géneros alimentícios e deste modo contribuir para a prevenção da ocorrência de doenças de origem alimentar.
01 Seleccionar cuidadosamente os alimentos;
02 Os alimentos devem ser completamente
cozinhados;
03 Consumir o mais breve possível os alimentos após
a sua confecção;
04 O armazenamento dos alimentos deve ser
efectuado de acordo com as suas características e
correctamente acondicionados;
05 O reaquecimento dos alimentos deve ser completo;
06 Evitar o contacto entre alimentos crus e
cozinhados;
07 Lavar as mãos sempre que necessário e
repetidamente;
08 Manter todas as superfícies e utensílios que
contactem com os alimentos devidamente
higienizados;
09 Proteger os alimentos de insectos, roedores e
outros animais;
10 Utilizar sempre água potável.
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As parasitoses e patologias causadas por vírus cuja origem
se deve à ingestão de alimentos ou água actuam de modo
semelhante.

DOSE INFECCIOSA
As infecções de origem alimentar ocorrem pela conjugação de
vários factores, tais como a capacidade de produzir doença
(virulência do microrganismo, que é variável consoante os
serotipos) e a vulnerabilidade específica de cada indivíduo (de
acordo com as suas características fisiológicas, considerando-se
que existem grupos de maior susceptibilidade para o desenvolvimento de doenças alimentares). Como foi referido na
definição de doenças de origem alimentar, os agentes patogénicos podem ser inoculados a partir das mais diversas fontes.
Os alimentos podem constituir uma via de contaminação assim
como a água. Contudo, a doença ocorre apenas quando um
número suficiente de bactérias é consumido, designando-se
este por dose infecciosa.
A dose infecciosa varia com o tipo de microrganismo e com o
hospedeiro. O aparecimento de infecção deve-se portanto à
interacção entre a capacidade do microrganismo causar doença
(ou seja a sua virulência) e a vulnerabilidade do hospedeiro (ou
seja a capacidade em cada momento que a pessoa tem de debelar ou não a infecção de acordo com o seu sistema imunitário).
Esta susceptibilidade varia ao longo da vida de acordo com o
estádio fisiológico e o estado de saúde. Assim, as crianças, as
grávidas, os idosos e os doentes imunossuprimidos (como
doentes crónicos, neoplásicos ou sujeitos a terapêuticas imunossupressoras) constituem um grupo mais susceptível para o
qual não é linear estabelecer níveis de doses infecciosas. A título
de exemplo e com base em vários estudos populacionais são
estimadas algumas doses infecciosas para certos grupos de
microrganismos: para a Shigella causar doença estima-se que
baste 10 a 102, para o Clostridium perfringens 106 a 108 e para
o Campylobacter 500.
Todavia acresce que para além destas variáveis o próprio
alimento veiculador de microrganismos patogénicos pode
influenciar o desenvolvimento da doença, já que nalguns casos
mesmo pequenas doses de microrganismos podem causar
doença se o alimento actuar como protector do agente
patogénico e impedir a acção do ácido clorídrico do estômago de
neutralizar o microrganismo. Estão descritos casos deste
género em que alimentos como o queijo ou o chocolate
funcionaram como barreira protectora de uma pequena
quantidade de microrganismos do tipo da Salmonella, que ao
chegarem ao intestino delgado reproduziram-se e causaram
doença.
De um modo geral, a maioria dos adultos saudáveis de países
desenvolvidos pode ser afectada por doenças do foro alimentar,
sofrendo apenas de indisposições ligeiras e geralmente autolimitadas, não deixando de ter algum impacte social e económico. Porém, ocorrem incidentes, em especial junto de grupos
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populacionais mais vulneráveis, que têm uma expressão mais
grave e que podem pôr em perigo a vida ou mesmo deixar sequelas
(ex. E. Coli específicas, Listeria).

PROCESSO DE INTOXICAÇÃO

FOTO MADRP

Nos processos de intoxicação alimentar não são os microrganismos que originam os sintomas mas sim a suas toxinas. Isto
pressupõe que anteriormente houve no alimento o crescimento
microbiano e produção de toxinas que são ingeridas conjuntamente com os alimentos. A grande diferença entre as duas entidades nosológicas deve-se ao período de incubação que é habitualmente muito mais reduzido nas intoxicações, uma vez que as
toxinas quando chegam ao aparelho gastrointestinal iniciam a sua
acção, não necessitando de tempo para se desenvolverem. Geralmente o período que medeia entre a ingestão de alimentos e o
aparecimento de sintomas pode ser de uma a duas horas (por
vezes bastam 30 minutos).

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que o conhecimento
oficial das doenças de origem alimentar seja de 10% em relação ao
total de ocorrências. A prevalência destas doenças (toxinfecções/intoxicações alimentares) é influenciada por diversos
factores, nomeadamente por alterações ambientais, industrialização, estilos de vida, urbanização, mudanças de hábitos, comércio
internacional, alongamento da cadeia alimentar, conhecimentos,
atitudes e comportamentos dos manipuladores de alimentos quer profissionais quer domésticos - e pela própria informação do
consumidor.

PAPEL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
A prevenção assenta em medidas reguladoras, de vigilância e
educacionais, que implicam um esforço multi-sectorial importante. A par das boas práticas, estas medidas reduzem os riscos
envolvidos no aparecimento de doenças de origem alimentar.
Os serviços de Saúde, nomeadamente os de Saúde Pública, têm
desempenhado um papel importante nestas questões. Ao longo da
história as epidemias de origem alimentar ou por consumo de
água afectaram inúmeras populações. A intervenção dos serviços
de saúde organizados permite o tratamento, prevenção e controlo
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das situações, de modo a impedir ou diminuir o seu impacte na vida
das populações.
Em termos de Segurança Alimentar, quer pelos dados que
dispomos quer pela bibliografia internacional, as fontes de
contaminação mais frequentes na origem de surtos de doenças
alimentares são:
¤ Ingredientes contaminados;
¤ Más condições higio-sanitárias;
¤ Falha nos processos de controlo;
¤ Processamento inadequado dos alimentos;
¤ Contaminação cruzada;
¤ Factores relacionados com a manipulação dos alimentos
(refrigeração indevida, manipuladores doentes, armazenamento incorrecto).
A forma de evitar ou reduzir os riscos passa pela aplicação de:
¤ Boas práticas de fabrico;
¤ Boas práticas de higiene;
¤ Autocontrolo eficaz;
¤ Educação de produtores, manipuladores e consumidores;
¤ Sistemas de vigilância.
Aos serviços de Saúde cabe a responsabilidade de organizar e
assegurar estes sistemas de vigilância, de modo a planear medidas de prevenção adequadas e em estreita colaboração com
outras entidades com responsabilidades na área da segurança dos
géneros alimentícios. Estes sistemas de vigilância contemplam:
¤ A avaliação das causas de morte;
¤ A avaliação dos diagnósticos de alta hospitalar;
¤ A avaliação das Notificações das doenças de origem alimentar;
¤ A investigação de surtos;
¤ Implementação e monitorização de sistemas sentinela;
¤ A vigilância laboratorial.

IMPÕE-SE A CARTA DE MANIPULADORES
Apesar das alterações legislativas e da implementação de regulamentos europeus, em Portugal ainda não foi possível criar um
instrumento regulador da maior importância, que é a obrigatoriedade de formação adequada de quem explora e trabalha em
estabelecimentos onde se manipulam géneros alimentícios, à
semelhança do que sucede em vários países da Europa, nos quais
existem Cartas de Manipuladores de Alimentos que garantem que
quem trabalha no ramo alimentar possui o mínimo de formação
adequada em matéria de higiene e segurança alimentar.
O fomento de conhecimentos, atitudes e comportamentos junto
dos diversos estratos da população em relação à segurança
alimentar constitui, para além de outros objectivos, uma
importante ferramenta na prevenção de situações de risco de
origem alimentar e na promoção da saúde pública. A prevenção é a
melhor forma de curar, a mais eficaz e a menos onerosa.
Elsa Soares, Médica de Saúde Pública, Serviço de Saúde Pública da ARSLVT –
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
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PATOGÉNICOS EMERGENTES
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
EM
ALIMENTOS
Constituem um desafio importante para a sociedade,
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
requerendo
a aplicação de medidas de prevenção e controlo
Isabel SantosXXXXXXXXXXX
e Isabel Cunha

As profundas mudanças ocorridas nas modernas sociedades, de
ordem económica, social, demográfica, cultural e alimentar, bem
como o progresso científico e tecnológico, influenciam a qualidade
e a segurança alimentar, quer seja na percepção pública dos riscos
quer através da avaliação científica dos mesmos.
Os hábitos alimentares no mundo ocidental pouco lembram os dos
nossos avós da primeira metade do século XX. Cada vez menos os
alimentos são produzidos, servidos e consumidos no momento e
com ingredientes frescos de origem local. A ciência e a tecnologia
de produção, o processamento e a distribuição de alimentos
desenvolveram-se abruptamente. Estes avanços possibilitaram a
disponibilidade de uma grande variedade de alimentos e introduziram novos sabores e experiências de degustação e mais segurança, mas também trouxeram algumas preocupações, verificando-se, na segunda metade do século XX, um aumento do número de
doenças infecciosas de origem alimentar.
As doenças alimentares de origem microbiológica constituem um
dos maiores problemas para a Segurança Alimentar, sendo um
problema crescente em Saúde Pública, tanto em países desenvolvidos como em vias de desenvolvimento. Estas doenças, causadas pelo consumo de alimentos contaminados com microrganismos
patogénicos e/ou suas toxinas, têm um risco relativo semelhante ao
das doenças nutricionais, (entre as quais se inclui, por exemplo, a
obesidade que é considerada um flagelo da sociedade moderna),
mas um risco relativo de um milhão de vezes superior ao provocado
pelos pesticidas e aditivos.
O espectro destas doenças está em permanente modificação,
observando-se que a prevalência de determinada doença varia de
época para época. Há um século atrás, por exemplo, a febre tifóide e
a cólera eram doenças muito frequentes. No entanto, as melhorias
introduzidas na elaboração e manipulação dos alimentos, nomeadamente a pasteurização do leite, a desinfecção da água e o
tratamento dos esgotos, permitiram controlar estas doenças,
contribuindo para a segurança alimentar. Mas não podemos
esquecer que os microrganismos são seres vivos que apresentam
uma grande capacidade de adaptação a factores ambientais
inóspitos. Actualmente surgem novas doenças infecciosas de
origem alimentar, outras reaparecem após muitos anos de
ausência, algumas têm um aparecimento esporádico e há ainda as
que são consideradas já erradicadas.
A verdadeira emergência acontece quando um microrganismo que
não tinha sido identificado à partida como uma ameaça para a
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saúde pública começa a causar doença. Tem surgido ao longo dos
anos a evidência de origem alimentar de doenças infecciosas
relativamente a este tipo de emergentes. Por exemplo, Escherichia
coli O157:H7, descrito pela primeira vez em 1982 na carne de bovino
para consumo. Mais habitual é o fenómeno da reemergência, em
que um microrganismo patogénico já conhecido como agente de
doença alimentar origina uma nova forma de doença, é associado a
novos tipos de alimentos ou aparece numa região geográfica onde
anteriormente não surgia. É o caso da salmonelose, doença alimentar bem conhecida, reportada há décadas como doença infecciosa e
considerada emergente pelo aumento da sua incidência em muitos
países nos últimos 25 anos, sendo o serotipo predominante
Salmonella Enteritidis, normalmente associado ao consumo de
ovos e aves.
Não excluindo a constatação do aumento da incidência de
Clostridium botulinum, por exemplo em produtos da pesca embalados em vácuo, consideram-se como emergentes os seguintes
patogénicos: Campylobacter jejunii; Escherichia coli com factores
de patogenicidade (ex: E. coli O157:H7); Listeria monocytogenes;
Salmonella Enteritidis PT6a, PT14b, PT11; Salmonella Typhimurium DT 104; Vibrio cholerae O1; Vibrio parahaemolyticus; Vibrio
vulnificus; Yersinia enterocolitica; vírus Norwalk; Cryptosporidium
spp e Cyclospora spp.
Estes patogénicos de origem alimentar partilham entre si o facto
de serem transmitidos ao homem através dos animais (zoonoses)
mas, ao contrário das zoonoses tradicionais, geralmente não originam doença no animal. Por consequência, as premissas e preocupações com a saúde pública devem incluir os animais saudáveis. Por
exemplo, a galinha com o ovário infectado com Salmonella Enteritidis, a vitela que tem E. coli O 157:H7 ou as ostras contaminadas
com o vírus Norwalk ou V. vulnificus aparentam estar saudáveis.

FACTORES QUE CONTRIBUEM
PARA O FENÓMENO DA EMERGÊNCIA
O aparecimento acentuado de emergentes ou reemergentes nas
últimas duas décadas pode ser justificado pela evolução tecnológica e por todas as alterações que têm vindo a ocorrer a nível
ambiental, económico e social. Devemos lembrar que estes seres
vivos unicelulares têm uma enorme facilidade de evoluírem por
mutações e recombinações genéticas, conduzindo ao aparecimento de microrganismos de maior virulência e com grande
capacidade de sobrevivência perante agentes antimicrobianos e
factores ambientais adversos. A crescente resistência a antibió-
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ticos e a adaptação a essas novas condições ambientais adversas, mas que não lhes são letais, como sejam pH extremos, potenciais redox modificados e condições de temperatura e pressão
extremas, induzem o aparecimento de estirpes mais virulentas,
com capacidade de passar barreiras naturais de defesa do
organismo e de se tornarem patogénicos mesmo quando presentes em baixo número.
As modernas e intensivas práticas agrícolas introduzidas para
maximizar a produção, bem como as novas práticas de alimentação animal conduziram à rápida disseminação de patogénicos
entre humanos e animais e entre diferentes espécies animais,
levando ao aumento da prevalência e à emergência de serovares
não típicos em determinadas espécies.
A globalização do comércio a nível mundial e o aumento de consumidores em trânsito internacional (turistas, refugiados e
migrantes) intensificam a disseminação de agentes biológicos
por regiões distantes, contribuindo para a rápida transferência
de microrganismos patogénicos e maior exposição dos consumidores a uma diversidade de estirpes. Por exemplo, na Suécia,
90% das salmoneloses foram atribuídas a estirpes provenientes
de um outro país.
Por outro lado, a população mundial também se modificou. A
população idosa aumentou (17,2% da população portuguesa tem
65 anos ou mais e a esperança de vida é actualmente de 77,7 anos
e tem tendência a aumentar) e aumentaram também os doentes
crónicos e os imunodeprimidos (os transplantados, os sujeitos a
quimioterapias, os doentes com SIDA, etc.). Estima-se que nos
países ocidentais 20 a 25% da população pertença a grupos
populacionais de risco, verificando-se uma maior susceptibilidade destes a infecções por Listeria, Campylobacter, Cryptosporidium e outros patogénicos de origem alimentar.
A existência de novas metodologias laboratoriais permitiu pesquisar e quantificar níveis baixos de microrganismos e toxinas,
assim como identificar, de forma inequívoca, espécies, serovares,
fagotipos e factores de patogenicidade. Deste modo, tornou-se
assim possível melhorar o conhecimento dos patogénios presentes nos alimentos e conseguir diferenciá-los em estudos
epidemiológicos. Verificou-se que alguns microrganismos eram
causa posterior de doenças crónicas. Constatou-se também o
aparecimento de doenças agudas extra-intestinais, resultantes
de uma evolução de forma imprevisível de situações diagnosticadas como gastroenterites de origem alimentar.
Com tudo isto, estamos perante novos cenários para surtos. Os
surtos "tradicionais" ocorrem em eventos localizados, como
festas, recepções, piqueniques e geralmente envolvem uma dose
elevada de microrganismos. Este tipo de surto é bastante visível,
podendo envolver de imediato as autoridades e a investigação
conduz, habitualmente, a uma solução local. Os surtos difusos e
dispersos, envolvendo várias regiões ou países, são cada vez
mais frequentes. Este novo cenário, ao contrário dos tradicionais,
é resultado de um nível baixo de contaminação de um produto
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comercialmente distribuído por vastas regiões. O surto pode
permanecer inaparente durante muito tempo. Só será detectado
se ocorrer uma concentração de casos em determinado local, se o
patogénio isolado laboratorialmente não for habitual e se houver
vigilância laboratorial dos dados de estirpes isoladas.

Toxinfecções Alimentares 2004 a 2006
(INSA Lisboa/Porto)
Agente etiológico

FACTORES QUE CONTRIBUEM
PARA A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS
DE ORIGEM ALIMENTAR

Todos estes factores terão que ser equacionados num quadro de
análise de risco para cada "novo alimento", para cada um dos
patogénios associados aos vários ingredientes e para as várias
tecnologias utilizadas. As alterações no processamento do
alimento, na embalagem e na atmosfera utilizada para conservação podem modificar as características dos patogénios. Igual
análise deverá ser feita nos "produtos tradicionais ou étnicos"
quando se trata da sua comercialização em países diferentes da
sua origem.

Figura 1

Convêm relembrar que os principais factores que contribuem
para a ocorrência de doenças infecciosas de origem alimentar
continuam a ser os mesmos de sempre: contaminações cruzadas devido a manipulações inadequadas, preparações efectuadas com antecedência, armazenagem à temperatura ambiente,
cozedura/processamento térmico inadequados e manipuladores
infectados.
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Figura 2
Figura 3

As principais fontes de informação de doenças infecciosas de
origem alimentar provêm de redes de controlo e vigilância da
saúde pública, em particular dos sistemas de notificação de
doenças transmissíveis, dos planos de vigilância das zoonoses,
dos sistemas de alerta rápido, dos sistemas de controlo alimentar e de actividades de investigação associadas. No entanto, constatamos que há uma grande perda de informação
epidemiológica, que as notificações e os registos variam entre
países e que não existem sistemas de vigilância adequados. Só
uma pequena parte destas doenças chega ao conhecimento dos
serviços de saúde e só alguns são investigados. Estima-se que
os dados reportados representem menos que 10% da real
incidência.
Na figura 1 podem ser observados os dados relativos aos agentes etiológicos responsáveis por toxinfecções alimentares isolados entre 2004 e 2006 nos Laboratórios de Microbiologia
de Alimentos (Lisboa e Porto) do Instituto Nacional de Saúde
Dr. Ricardo Jorge (INSA).

18

Clostridium botulinum Tipo B

10

Staphylococus aureus

6

Clostridium perfringens

3

Yersinia enterocolítica

3

Bacillus cereus

2

Scombrotoxina

1

E. coli ETEC

1

E. coli VTEC + E. coli ETEC

1

S. Enteritidis + E. coli VTEC

1

S. Enteritidis + S. aureus

1

S. Enteritidis + S. Powell + S. aureus

1

S. Anatum + S. Typhimurium + B. cereus
+ E. coli VTEC + E. coli EAEC + C. perfringens

1

S. aureus + E. coli EAEC

1

S. aureus + B. cereus

1

C. perfringens + B. cereus

1
Total 52

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
A vigilância epidemiológica das toxinfecções alimentares
permite detectar surtos, monitorizar tendências e prevenir
posteriores exposições ao agente causal. Uma vigilância integrada de dados de origem humana, animal e alimentar permite
fazer uma avaliação do risco e estabelecer medidas preventivas
adequadas para uma gestão do mesmo.

N.º de Surtos

Salmonella Enteritidis
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À semelhança do que acontece a nível europeu, a Salmonella
Enteritidis é o agente etiológico causal mais frequentemente
encontrado em toxinfecções alimentares.
Relativamente ao emergente Listeria monocytogenes considera-se que 80 a 90% das listerioses se devem à ingestão de
alimentos contaminados. Nos estudos de vigilância da qualidade
microbiológica em alimentos prontos a comer ou já pré-preparados, servidos em refeitórios ou restaurantes, foi efectuada a
pesquisa e quantificação deste agente. Os resultados da figura 2 referem-se ao tipo de amostras onde foi isolado entre 2003
e 2006. Apesar de na maioria das situações a contagem ser
<100 ufc/g de produto, valor considerado seguro no momento da
ingestão do alimento, verificamos que os locais onde foram
detectados incluem hospitais, escolas básicas e lares ou centros
de dia para a terceira idade.
A incidência da listeriose é relativamente baixa, mas tem aumentado nas últimas décadas e as suas consequências severas e por
vezes fatais, particularmente em bebés, crianças, idosos e doentes imunodebilitados, tornam-na numa das mais sérias doenças
alimentares infecciosas emergentes.
Quanto ao estudo da pesquisa dos factores de patogenicidade
em estirpes de E. coli isoladas em 76 amostras de alimentos
prontos a comer ou esfregaços de utensílios supostamente
higienizados, em 2005-2006, registaram-se 26 com resultados
positivos (ver Fig. 3). Na sua maioria foram detectados em
estabelecimentos que servem populações de risco. As estirpes
isoladas pertencem aos grupos enterotoxigénico (ETEC), enteroagregativo (EAEC) e verotoxinogénico (VTEC).
Apesar de subnotificadas, as doenças de origem alimentar
aumentam em diversas partes do mundo e a emergência ou
reemergência é uma realidade constatada. Os patogénicos
emergentes são desafios importantes para a sociedade, que
requerem a aplicação de medidas de prevenção e controlo. Os
problemas dos emergentes em alimentos não podem ser
resolvidos por acções isoladas e individuais de países, mesmo
que haja um elevado nível de conhecimento e controlo alimentar.
A nível nacional, estas medidas só são possíveis através da
conjugação de esforços, quer ao nível do investimento e da
inovação das indústrias e dos laboratórios, quer na interligação
entre entidades, num trabalho interdisciplinar. Só uma contínua
e sistemática compilação, comparação e análise de dados, bem
como uma atempada disseminação da informação daí resultante, permite que os órgãos responsáveis tomem acções
apropriadas ao controlo do risco.
Isabel Santos, Gestora da Qualidade do Laboratório de Microbiologia dos
Alimentos do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA-Lisboa);
coordenadora do Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade
(PNAEQ) em Microbiologia de Alimentos.
Isabel Campos Cunha, Sub-coordenadora do Laboratório de Microbiologia
dos Alimentos do INSA-Porto; sub-coordenadora do PNAEQ em Microbiologia de Alimentos.
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IMPORTÂNCIA DAS ZOONOSES
NA SEGURANÇA ALIMENTAR
As acções de profilaxia e de polícia sanitária
são a base da metodologia de saneamento
Mª Inácia de Sá e Cristina Ferreira

Definem-se zoonoses como as doenças e/ou infecções susceptíveis de se transmitirem naturalmente dos animais aos humanos.
Podem originar graves problemas sanitários, económicos e
sociais, embora nem todos relacionados com a segurança alimentar. De facto, a transmissibilidade natural dos animais às pessoas pode fazer-se ou por contacto directo, ou por acção de vectores intermediários, ou pelo consumo de produtos de origem
animal. A prevenção e o controlo deste tipo de infecções requerem
o estabelecimento de estratégias únicas e internacionais.
De modo a recolher nos Estados-Membros (E.M.) as informações
necessárias que permitissem avaliar as tendências e origens das
zoonoses, a União Europeia (UE), através da Directiva 2003/99/CE,
propôs medidas que obrigam os países a assegurar a monitorização das zoonoses e dos agentes zoonóticos, das resistências antimicrobianas conexas, bem como a investigação epidemiológica
dos focos patogénicos de origem alimentar. Os dados recolhidos
em cada país são anualmente remetidos pela Comissão Europeia à
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), que
os trata e publicita.
O Anexo I daquela Directiva lista as zoonoses e os agentes zoonóticos que deverão ser incluídos na vigilância: Campilobacterioses e seus agentes, Listeriose e seus agentes, Salmonelose e
seus agentes, estirpes verotoxigénicas de Escherichia coli (VTEC),
Triquinose e seus agentes, Equinococose e seus agentes, Tuberculose originada pelo Mycobacterium bovis e Brucelose.
O Relatório, "The Community Summary Report on Trends and
Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents, Antimicrobial Resistance
and Foodborne Outbreaks in the European Union in 2005, The EFSA
Journal (2006), 94", reúne os dados de 2005 apresentados pelos
diversos Estados-Membros e ainda pela Noruega, Suíça e Islândia.
O Gráfico 1 expressa o número de casos humanos de cada uma
destas zoonoses ocorridos em 2005 nos E.M. No Gráfico 2 apresenta-se o número de casos humanos em Portugal. Como se verifica, a
incidência em humanos é muito variável entre zoonoses. Contudo,
é também factor relevante a severidade da doença que alguns
destes agentes originam.

CAMPILOBACTERIOSE
É uma zoonose de distribuição mundial, existindo várias espécies
patogénicas para os seres humanos. O Campylobacter jejuni e o
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Campylobacter coli são as espécies mais frequentes, encontrando-se disseminadas na natureza e no tracto gastrointestinal de animais domésticos e selvagens. A infecção por esta bactéria origina
gastroenterite em humanos e animais. Se surgir durante a gestação pode também originar abortos, nados mortos ou nascimentos
prematuros.
Os humanos infectam-se por contacto directo com animais portadores ou pela ingestão de carne crua ou mal processada de aves,
suínos e bovinos ou, ainda, pela ingestão de leite não pasteurizado
e água. Uma das formas de transmissão passiva do agente através
da carne para outros alimentos poderá ocorrer durante a descongelação e o processamento desta em locais comuns. Neste âmbito,
as carcaças de frango congeladas assumem grande importância,
pois a água de degelo em contacto com outros alimentos, principalmente os ingeridos in natura, poderá explicar a origem de
alguns dos surtos.
No relatório da EFSA verifica-se que a Campilobacteriose é a
infecção zoonótica em humanos mais frequente nos E.M., sendo a
carne de frango o veículo mais importante de transmissão destas
infecções. Embora não existam dados em Portugal sobre esta
zoonose, em 2005 foram reportados por 22 Estados-Membros um
total de 197 363 casos, sendo o C.jejuni seguido do C.coli as estirpes mais frequentemente encontradas. A incidência, embora
variável entre países (<0,1 a 302,7), foi de 51.6 casos por 100 mil
habitantes, 7,8% mais elevada do que a encontrada em 2004.
Apesar das prevalências relativamente elevadas em efectivos de
frangos, suínos e bovinos, a positividade em amostras de carne de
porco (0 a 7%) e bovino (2%) foi relativamente baixa. Pelo contrário, 66% das amostras de carne de frango fresco apresentaram-se positivas. Estas percentagens devem-se, provavelmente, a
menor contaminação fecal durante o abate dos animais e à incapacidade da bactéria sobreviver em superfícies secas.

SALMONELOSE
Constitui um grupo de infecções causadas por bactérias do género
Salmonella, que se adquirem sobretudo através do consumo de
alimentos de origem animal contaminados, podendo também
adquirir-se através da ingestão de frutos e vegetais verdes.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO-20071) "a Salmonelose constitui um dos mais comuns problemas de saúde pública.
Milhões de casos humanos são reportados anualmente no mundo,
originando milhares de mortos e verificando-se nos últimos anos
um aumento na incidência e severidade da infecção".
A diminuição do risco baseia-se na implementação de medidas

SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

preventivas em três grandes linhas de actuação: pelo controlo de
Salmonelas nos alimentos para animais prevenindo-se a introdução de bactérias nos animais; no aumento da higiene durante o
abate e posteriormente no processamento da carne; na preparação final do alimento e educação da indústria e do consumidor na
implementação de medidas efectivas de higiene.
Em 2004 estavam identificados cerca de 2500 serotipos diferentes
de Salmonella, todos patogénicos para humanos. Alguns destes
estão adaptados a um único hospedeiro animal, como por exemplo, a Salmonella dublin em bovinos e a Salmonella cholera suis em
suínos. As infecções causadas por estas estirpes em humanos são
frequentemente invasivas e graves. Contudo, a grande maioria dos
serotipos parasitam um largo número de hospedeiros e originam
no homem gastroenterites de um modo geral sem complicações.
Incluem-se neste grupo a Salmonella enteritidis e a Salmonella
thiphimurium, os dois serotipos mais vulgares.
Na UE, relativamente aos dados colhidos, em 2005 regista-se uma
diminuição de casos humanos (176 395) relativamente a 2004
(192 703). As principais fontes de infecção são os ovos, a carne de
frango e carne de porco, sendo a S. enteritidis o serotipo predominante em carne de frango e a S. thiphimurium em carne de
porco. Em Portugal foi efectuado, em 2005, um programa de
controlo em galinhas reprodutoras de ovos e carne, sendo que
a percentagem de positivos foi das mais elevadas dos países da
UE, 16.7% e 27% respectivamente.
Para as restantes espécies animais a amostragem é voluntária. Os

elementos provêm sobretudo de animais doentes enviados ao
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) para
análise bacteriológica, ou como controlo de efectivos, facto que
não permite a obtenção de dados estatísticos.

LISTERIOSE
É originada por bactérias do género Listeria, género que
compreende seis espécies. Contudo, os casos humanos são
causados quase exclusivamente pela Listeria monocytogenes,
microrganismos ubiquitários que se encontram largamente dispersos no solo, forragens e água. Os animais domésticos e selvagens podem também ser seus reservatórios.
Esta bactéria é sensível ao calor. A sua temperatura óptima de
crescimento situa-se entre os 20 e 37ºC, mas também se multiplica
a temperaturas de refrigeração (2-4ºC), o que torna os alimentos
"pronto a comer" particularmente importantes uma vez que a sua
disseminação é favorecida pela permanência dos alimentos na
cadeia de frio.
A infecção por Listeria pode ocorrer pelo consumo de alimentos
contaminados, mas também por contacto directo entre animais e
humanos ou mesmo entre humanos. Os casos de listeriose em
humanos são raros, mas a severidade da infecção é elevada. A sintomatologia é do tipo gastrointestinal, mas também pode originar
o aparecimento de septicemia e meningoencefalites com mortalidade elevada. Nos animais, especialmente em ovinos e caprinos,
a listeriose origina encefalite, aborto, mastites e septicemia.
Em 2005 foram reportados por 23 Estados-Membros e
dois não membros, um total de 1439 casos, sendo a taxa
de incidência de 0,3 casos por 100 mil habitantes, similar a 2004 e a 2003. Em Portugal a pesquisa de Listeria
é efectuada, desde 1996, em leite cru e para produção
de queijo (Portaria nº 533/93 de 21 de Maio actualizada
pela Portaria 56/96). Em 2005, segundo o relatório
apresentado pela DGV à UE2, foram examinados 653 leites e queijos e 251 outros produtos de origem animal
crus e alguns "pronto a comer", tendo-se isolado Listeria
monocytogenes em 27 produtos.

VTEC
Designa-se por VTEC um grupo de bactérias de Escherichia
coli que produz uma ou mais verocitotoxinas. Embora
estejam reconhecidas estirpes VTEC em diferentes serotipos de E.coli, a maioria dos surtos em humanos está
associado ao serotipo O157.
Os alimentos ou água contaminados são veículos de
transmissão destas bactérias, podendo a infecção também transmitir-se por contacto directo com pessoas ou
animais. Os ruminantes são reservatórios destas estirpes, pelo que muitas das infecções humanas têm sido
associadas à ingestão de carne ou leite destas espécies
animais.
Em 2005 um total de 3314 casos humanos foram
reportados por 18 E.M., 70% dos quais reportados pela
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Alemanha e Reino Unido. A taxa de incidência de casos em 2005 foi
similar à de 2004, 1,2 casos por 100 mil habitantes. Nos animais,
14 E.M. reportaram a ocorrência de VTEC em diferentes espécies,
sendo que a maioria das amostras positivas foram isoladas de
bovinos. Em Portugal, 1,3% das amostras de bovinos e de suínos
foram positivas, tendo sido negativas as amostras de outras
espécies animais.

desde 1953, sendo que o último caso notificado reporta-se a 19602.
A detecção do parasita é obrigatória no abate, tendo sido analisados em Portugal, em 2005, 27 780 suínos e 1544 javalis. Na UE,
a Itália, a Polónia e a Espanha reportaram casos positivos, respectivamente 1, 36 e 24. Curiosamente os 24 casos em Espanha referem-se a animais abatidos para consumo próprio.

HIDATIDOSE OU EQUINOCOCOSE
YERSINIOSE
Os agentes zoonóticos da Yersiniose transmitidos através dos
alimentos são: a Yersinia enterocolítica e a Y. pseudotuberculosis,
que provocam gastroenterites, sendo a Y. enterocolítica o agente
mais frequente desta infecção.
Desconhece-se a causa exacta da contaminação das pessoas, mas
sabe-se que estas bactérias se podem encontrar na natureza, na
carne (sobretudo de suíno), no leite e na água. De facto, os suínos
são considerados os reservatórios primários destes serotipos
patogénicos para os humanos, embora estes existam também
noutras espécies, tais como os ovinos e animais de companhia
(gatos e cães).
A Y. enterocolítica tem uma temperatura de crescimento óptima
entre 25ºC e 37ºC, mas consegue crescer em ambientes com temperaturas de refrigeração, pelo que sobrevive durante longos
períodos de tempo em alimentos congelados. É inactivada pelo
calor, não existindo nos alimentos processados.
Em 2005 foram reportados 630 casos humanos por 21 Estados-Membros. Também a Islândia e a Noruega declararam 125 casos.
A taxa de incidência foi de 2,6 casos por 100 mil habitantes, o que
representou uma diminuição de 8,3% relativamente a 2004, mas
foi a terceira zoonose mais frequente nos países da UE. Não há
casos reportados por Portugal.

A Hidatidose ou Equinococose humana, na Europa, é causada por
parasitas do género Echinococcus granulosus ou E. multilocularis. O E. granulosus encontra-se na forma adulta no intestino
delgado de cães e o E. multilocularis em carnívoros silváticos, tais
como a raposa.
As formas larvares destes parasitas encontram-se, sobretudo, em
pequenos ruminantes e bovinos (hospedeiros intermediários),
bem como no homem como hospedeiro acidental, infestando-se este por ingestão de alimentos contaminados com ovos de
Echinococcus, que são disseminados na natureza através das fezes
dos carnívoros infectados. Os ovos, uma vez ingeridos, libertam
no duodeno oncosferas que, através da circulação sanguínea,
atingem o fígado e o pulmão, podendo também disseminar-se por
outros órgãos, onde desenvolvem quistos hidáticos que se podem
manter durante anos nestes hospedeiros.
O ciclo biológico do parasita completa-se quando os cães e os
carnívoros selvagens ingerem órgãos de hospedeiros intermediários infectados, desenvolvendo-se no seu intestino a forma
adulta do parasita.
Em 2005, 20 Estados-Membros e um não membro reportaram um
total de 320 casos humanos de hidatidose, tendo Portugal notificado nove casos. A Alemanha, Polónia e Espanha reportaram
72.7% de todos os casos confirmados. Em animais houve casos
positivos em 11 Estados-Membros.

TRIQUINOSE

FOTO MADRP

É uma doença provocada por um parasita nemátodo do género
Trichinella que infecta uma larga variedade de hospedeiros.
A espécie humana contagia-se sobretudo através da ingestão de
carne mal cozinhada de suínos parasitados.
A incidência desta zoonose na UE é relativamente baixa, tendo sido
reportados 175 casos humanos, mas apenas 89 confirmados laboratorialmente. Em animais esta doença é de notificação obrigatória
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TUBERCULOSE BOVINA
O agente da Tuberculose Bovina é o Mycobacterium bovis. Embora
os bovinos sejam considerados o seu verdadeiro hospedeiro, esta
doença pode afectar várias outras espécies de animais domésticos
e selvagens, desenvolvendo-se normalmente de uma forma crónica debilitante.
O Mycobacterium bovis transmite-se aos humanos por contacto
com animais infectados e por ingestão de leite cru ou produtos
lácteos, como por exemplo o queijo fresco. A pasteurização ou a
fervura do leite anula a transmissibilidade desta infecção uma vez
que o Mycobacterium é sensível a altas temperaturas.
A tuberculose humana é actualmente uma das doenças infecciosas
mais disseminadas a nível mundial e a mais importante causa de
morte em adultos no mundo. Sendo o Mycobacterium tuberculosis
o agente mais comum nos humanos, há contudo uma proporção
de casos que é devida ao Mycobacterium bovis. Na UE, em 2005,
17 E.M. e um não membro reportaram 119 casos humanos por
Mycobacterium bovis. Número mais elevado do que os reportados
em 2004 (95 casos). Em Portugal foram notificados nesse ano 2770
casos humanos, desconhecendo-se contudo qual a percentagem
de casos devidos a Mycobacterium bovis.
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A estratégia de erradicação desta zoonose em animais baseia-se na detecção dos animais infectados pela utilização da prova
intradérmica de hipersensibilidade retardada, utilizando-se a
tuberculina em animais com idades superiores a seis meses e
no abate dos reagentes. Portugal não é um país indemne, mas a
percentagem de efectivos bovinos infectados é relativamente
baixa (0.22%).

BRUCELOSE
Os agentes zoonóticos da brucelose, comuns aos humanos e aos
animais, são: a Brucella abortus que infecta sobretudo os
bovinos, a Brucella melitensis dos ovinos e caprinos e a Brucella
suis responsável pela brucelose dos suínos. A Brucella melitensis é contudo a espécie mais virulenta para as pessoas. Estas
contaminam-se por contacto directo com o animal infectado
(brucelose rural, doença profissional dos criadores, dos trabalhadores dos matadouros e médicos veterinários), ou através do
consumo de produtos lácteos, como o leite não pasteurizado ou
o queijo não curado feito com leite cru (brucelose urbana).
As contaminações acidentais em laboratório são também frequentes.
A brucelose na espécie humana, vulgarmente designada por
febre-de-malta, pode evoluir sob forma subclínica, assintomática ou exteriorizar-se por sintomas muito variados, tais
como febre, suores e dores articulares. É frequente o aparecimento de sequelas que subsistem após uma forma aguda da
doença, assim como a evolução desta para a cronicidade.
Na União Europeia foram reportados, em 2005, 1218 casos de
brucelose humana. A taxa de incidência nos E.M. é assim de 0,2
casos por 100 mil habitantes. 90% de casos confirmados foram
registados em Itália, Portugal e Espanha, países que apresentam
a maior incidência desta zoonose em humanos (632 casos confirmados em Itália, 147 casos confirmados em Portugal num total
de 170 reportados e Espanha com 196 casos num total de 270).
Em animais, a percentagem de efectivos bovinos positivos em
2005 em Portugal foi de 0.79%, e em pequenos ruminantes de
3.08%.
No contexto das doenças dos animais naturalmente transmissíveis ao homem, a questão da Segurança Alimentar
passa, em primeira-mão, por acções de profilaxia e de polícia
sanitária, que representam as bases fundamentais da metodologia de saneamento. A estratégia adoptada através da
informação, vigilância e controlo dos animais deve orientar-se
no sentido da erradicação da doença visada, mas a concretização desse objectivo pode ser influenciada por características particulares de cada zoonose, pela maior ou menor
eficiência técnico-científica dos serviços envolvidos e até pelas
disponibilidades financeiras e económicas de cada país.
Maria Inácia Corrêa de Sá, Investigadora do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Cristina Ferreira, Técnica Superior do LNIV
____________
(1) www.who.int/zoonoses/en/
(2) www.efsa.europa.eu/en.html (Portugal 2005 Report
on trends and sources of zoonoses)
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MARCAÇÃO DAS CARNES
Apôr correctamente as marcas

Duarte Mendonça

Sem prejuízo da aplicação dos princípios gerais da segurança dos
géneros alimentícios, aplicáveis por força do Regulamento (CE)
nº 178/2002, e dos princípios gerais da rotulagem estabelecidos na
Directiva 2000/13/CE de 20 de Março, os operadores da cadeia
alimentar devem cumprir os requisitos de marcação das carnes
estabelecidos no Regulamento nº 853/2004 de 29 de Abril, do Parlamento Europeu e do Conselho, que determina as regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem
animal.
Este regulamento determina que os operadores só podem colocar
no mercado produtos de origem animal manipulados num estabelecimento aprovado que detenha uma marca de salubridade
(aplicada nos termos do Regulamento (CE) n.º 854/2004), quando
provenientes de um estabelecimento de abate, ou uma marca de
identificação quando aquele regulamento não preveja a aplicação
de uma marca de salubridade, de acordo com os termos da secção I,
do anexo II do Regulamento (CE) n.º 853/2004).
Em concreto, os operadores têm de atender ao seguinte:
¤ Só podem aplicar marcas de identificação aos produtos de origem animal que tenham sido produzidos em conformidade com
o disposto no Regulamento (CE) n.º 853/2004, em estabelecimentos aprovados.
¤ Não podem remover da carne a marca de salubridade aplicada
nos termos do Regulamento (CE) n.º 854/2004, excepto se a cortarem ou a processarem.
¤ Nos produtos de origem animal (consoante o caso) deverá ser
aposta uma única marca de identificação ou marca de salubridade, a do último estabelecimento que processou o produto.
¤ No caso do armazenamento de produtos de origem animal,
estes mantêm as respectivas marcas devendo a marca de identificação do estabelecimento de armazenamento ser aposta na
documentação de acompanhamento dos produtos expedidos.

APOSIÇÃO DA MARCA DE SALUBRIDADE
A marcação de salubridade das carcaças, das meias-carcaças,
quartos de carcaça e as peças obtidas pela separação das meias-carcaças em três grandes peças, seja dos ungulados domésticos,
dos mamíferos de caça de criação (com excepção dos lagomorfos)
ou da caça maior selvagem, deve ser efectuada nos matadouros
e em estabelecimentos de manuseamento de caça selvagem
aprovados.
O médico veterinário oficial deve assegurar que a marca de salu18 | N.2 | MAIO 2007

bridade fica à sua responsabilidade e só poderá ser aposta em
carnes de animais que tenham sido submetidos às inspecções
ante e post mortem em conformidade com o Regulamento (CE)
n.º 854/2004 e quando não tenha havido motivos para que a carne
tivesse sido declarada imprópria para consumo humano.
FORMATO
Tem a forma oval, com 6,5 cm de largura por 4,5 cm de altura e
contém as informações em caracteres legíveis conforme figura 1.
¤ As dimensões da marca e dos caracteres que compõem a marca
de salubridade são reduzidas a metade no caso da marcação de
borregos, cabritos e leitões.
¤ As carnes de animais que tenham sido sujeitos a abate de emergência fora do matadouro devem ostentar uma marca de salubridade especial, de forma circular.
¤ Os corantes a utilizar na marcação de salubridade devem estar
em conformidade com as regras comunitárias sobre substâncias corantes a utilizar nos géneros alimentícios (Directiva
n.º 94/63/CEE, de 30 de Junho, transposta para a ordem jurídica
nacional pela Portaria n.º 759/96, de 26 de Dezembro), nomeadamente: E-129 – vermelho Allura, E-133 – azul brilhante, E-155
– castanho HT e Mistura de E-129 + E-133.
¤ A carne de caça maior selvagem não esfolada não pode ostentar
a marca de salubridade a não ser que, após a esfola num estabelecimento de manuseamento de caça selvagem, tenha sido
submetida a uma inspecção post mortem e tenha sido declarada própria para consumo humano.
¤

Fig. 1
Marca de salubridade
(Tamanho dos caracteres:
Letras – 8 mm,
Números – 10 mm,
Espessura da oval – 3 mm)

MÉTODO DE MARCAÇÃO
A marcação de salubridade, a tinta ou a fogo, será aposta na
superfície exterior da carcaça por forma a que, se as carcaças
forem desmanchadas em meias-carcaças ou em quartos, ou se as
meias-carcaças forem desmanchadas em três peças, cada peça
ostente uma marca de salubridade.

APOSIÇÃO DA MARCA DE IDENTIFICAÇÃO
Quando não for exigida a marca de salubridade aplicada nos
termos do Regulamento (CE) n.º 854/2004, os operadores das
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empresas do sector alimentar devem assegurar que os produtos
de origem animal, tais como lagomorfos, aves de capoeira, caça
de criação, carnes desmanchadas, carnes picadas, preparados de
carne, carnes separadas mecanicamente e produtos à base de
carne, possuem uma marca de identificação aposta em conformidade com as disposições seguintes:
¤ A marca de identificação deve ser aposta antes do produto
deixar o estabelecimento.
¤ Se a embalagem e/ou acondicionamento dos produtos forem
removidos ou se os produtos forem sujeitos a subsequente
transformação noutro estabelecimento, uma nova marca de
identificação deve ser aposta, da qual conste o número de aprovação do estabelecimento onde sejam efectuadas essas
operações.
¤ Se a embalagem e/ou acondicionamento dos produtos não
forem removidos não deverão ser apostas novas marcas de
identificação nos produtos.
¤ Os operadores devem dispor de sistemas e de procedimentos
para identificar de que operadores receberam ou a quem
entregaram os produtos de origem animal (Artigo 18.º, do Reg.
(CE) n.º 178/2002-rastreabilidade).
¤ Se um estabelecimento produzir alimentos de origem animal
aos quais se aplique o Reg. (CE) n.º 853/2004 simultaneamente
com alimentos aos quais este não seja aplicável, o operador da
empresa do sector alimentar poderá aplicar a mesma marca de
identificação a ambos os tipos de alimentos, desde que autorizado pela DGV.
FORMATO
¤ Deve ter a forma oval e os caracteres legíveis, indeléveis de
acordo com a figura 2.
¤ Deve ter dimensões diferentes das fixadas para a marca
de salubridade ou sanitária referida no Regulamento (CE)
n.º 854/2004, devendo os caracteres possuírem dimensões
iguais ou superiores às dimensões mínimas, que são de
0.2 cm.
Fig. 2
Marca
de identificação

MÉTODO DE MARCAÇÃO
¤ A marca pode ser aposta directamente no produto, no acondicionamento (invólucro) ou na embalagem, ou ser impressa
num rótulo aposto no produto, no acondicionamento ou na
embalagem.
¤ Pode ser constituída por uma etiqueta não amovível feita de um
material resistente.
¤ No caso das embalagens que contenham carne cortada ou miudezas, a marca de identificação deve ser aposta num rótulo
fixado ou impressa na embalagem de forma a que seja destruída aquando da sua abertura, não sendo, todavia, necessário
este requisito se o processo de abertura destruir a embalagem.

¤

¤

¤

¤

¤

Sempre que o acondicionamento conferir a mesma protecção
do que a embalagem, o rótulo com a marca de identificação
pode ser aposto no acondicionamento.
Pode ser aposta na superfície externa do contentor ou da
embalagem, nos produtos de origem animal acondicionados
em caixas ou contentores de transporte ou em grandes embalagens e destinados a subsequente manuseamento, transformação, acondicionamento ou embalagem noutro estabelecimento.
No caso de produtos de origem animal líquidos, granulados ou
em pó, transportados a granel, ou de produtos da pesca
transportados a granel, não é necessária nenhuma marca de
identificação se for aposta nos documentos comerciais de
acompanhamento.
Sempre que os produtos de origem animal sejam colocados
numa embalagem destinada ao fornecimento directo ao
consumidor, bastará que a marca de identificação seja aposta
unicamente no exterior da embalagem, cujas dimensões
mínimas dos caracteres inseridos na marca de identificação
sejam superiores ou iguais a 0.2 cm.
Quando a marca de identificação for aposta directamente com
carimbo nos produtos de origem animal, os corantes devem
estar em conformidade com o descrito no caso da marca de
salubridade.
Deve ser de forma circular no caso de ser aposta na carne de
animais que tenham sido sujeitos a abate de emergência fora
do matadouro ou nas carnes de touros bravos provenientes de
corridas tauromáquicas. Esta carne só pode ser comercializada
no mercado nacional.

DOCUMENTAÇÃO COMERCIAL
E PERÍODO TRANSITÓRIO
Deverá constar na documentação comercial que acompanha os
produtos de origem animal, ou ser aposta, a marca de identificação
ou de salubridade do último estabelecimento que procedeu à
expedição dos produtos de origem animal. A documentação pré-impressa com a marca de identificação só pode ser utilizada pelo
próprio estabelecimento para acompanhar as remessas de produtos de origem animal expedidos e não por outros estabelecimentos mesmo que pertençam ao mesmo operador.
Os operadores das empresas do sector alimentar podem continuar
a utilizar, até 31 de Dezembro de 2007, as existências de materiais
de acondicionamento, embalagem e rotulagem que ostentem
marcas de identificação pré-impressas, adquiridas antes de 1 de
Janeiro de 2006. Relativamente às existências de alimentos de
origem animal, produzidos antes de 1 de Janeiro de 2006, podem
ser colocadas no mercado desde que ostentem, conforme adequado, as marcas autorizadas àquela data. Os produtos com um
período de conservação superior ao período transitório podem
permanecer no mercado até ao termo do respectivo período de
conservação.
Duarte Mendonça, Direcção de Serviços de Higiene Pública Veterinária da
Direcção-Geral de Veterinária (DGV)
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IMPACTE DOS MATERIAIS NO CONTACTO
COM OS ALIMENTOS
O que diz a legislação
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António Lopes Costa

Não se pode falar em segurança alimentar sem considerar os
materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os
géneros alimentícios, sejam embalagens, louça de mesa e de
cozinha, tubagens, depósitos, mesas de trabalho, maquinaria e
equipamento para processar alimentos, ou seja toda e qualquer
superfície que esteja em contacto com os alimentos ou que a isso
se destine. Estes materiais e objectos devem ser suficientemente inertes para excluir a transferência de substâncias para os
alimentos em quantidades susceptíveis de representar um risco
para a saúde humana, de provocar uma alteração inaceitável na
composição dos alimentos ou uma deterioração das suas propriedades organolépticas.
Estes princípios gerais estão consagrados no Regulamento
Quadro nº 1935/2004, de 27 de Outubro, que estabelece genericamente as regras a que devem obedecer o fabrico e a comercialização dos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios. Este prevê que os diferentes tipos
de materiais (plásticos, cerâmica, celulose regenerada, vernizes,
borracha, papel e cartão, metais e ligas, silicones, cortiça e
madeira…) podem ser abrangidos por medidas específicas, as
quais podem incluir:
¤ Listas de substâncias autorizadas, incluindo substâncias activas e inteligentes (listas positivas) e condições especiais de
utilização;
¤ Critérios de pureza;
¤ Limites de migração (global e específica);
¤ Contacto bucal;
¤ Disposições destinadas a assegurar a rastreabilidade;
¤ Disposições suplementares de rotulagem para materiais e
objectos activos e inteligentes.
Até agora a União Europeia (UE) apenas teve possibilidade de
regulamentar essencialmente as matérias plásticas, a cerâmica e
a celulose regenerada. Por sua vez, um grupo de trabalho do
Conselho da Europa, cuja actividade tem decorrido no âmbito do
Comité da Saúde Pública, tem procurado elaborar resoluções e
documentos técnicos que pretendem servir de elementos de
referência para o fabrico e utilização daqueles materiais que a UE
ainda não pôde regulamentar.
Pela sua importância e actualidade ir-se-á pormenorizar um pouco
a regulamentação específica dos materiais plásticos, incluindo
alguns aspectos relativos à Declaração de Conformidade que deve
acompanhar a sua comercialização.
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REGULAMENTAÇÃO EUROPEIA
A regulamentação dos materiais plásticos elaborada pela
UE baseia-se nos dois tipos de directivas que se encontram publicadas:
¤ As referentes ao âmbito de aplicação, limite de migração global, listas de substâncias autorizadas e respectivas restrições (limites de migração específica, quantidade máxima de substância residual…):
Directiva nº 2002/72/CE de 6 de Agosto de 2002 e as
suas quatro alterações (Directivas nºs 2004/1/CE de 6
de Janeiro de 2004, 2004/19/CE de 1 de Março de 2004,
2005/79/CE de 18 de Novembro de 2005 e 2007/19/CE
de 30 de Março de 2007).
¤ As respeitantes às regras e condições de ensaio:
Directiva nº 82/711/CEE de 11 de Outubro de 1982 e as
suas duas alterações (Directivas nºs 93/8/CEE de 15
de Março de 1993 e 97/48/CE de 29 de Julho de 1997),
que estabelece as regras de base necessárias à verificação da migração dos constituintes, e a Directiva
nº 85/572/CEE de 19 de Dezembro de 1985, que define
os simuladores a utilizar conforme os diferentes tipos
de géneros alimentícios com os quais os materiais
plásticos se destinam a contactar.
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REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
DOS MATERIAIS PLÁSTICOS
O fabrico dos materiais plásticos destinados a entrar em
contacto com géneros alimentícios assenta em dois princípios
fundamentais: princípio de composição e princípio de inércia.
O princípio de composição refere-se ao fabrico dos materiais
plásticos e, no essencial, implica a obrigatoriedade da utilização
apenas de substâncias autorizadas. Essas substâncias devem
estar incluídas nas denominadas listas positivas (nenhuma
outra substância se pode utilizar), após a sua avaliação, no
aspecto toxicológico, pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA). No fabrico dos materiais plásticos
intervêm, fundamentalmente, duas espécies de substâncias: os
monómeros, que constituem a matéria-prima que dá origem ao
polímero, e os aditivos, substâncias que são incorporadas nas
matérias plásticas para produzirem um efeito técnico, permanecendo no material acabado.
O princípio de inércia refere-se à "cedência" ou migração de
constituintes do material para o género alimentício ou para um
seu simulador. Consideram-se, neste aspecto, dois tipos de
migração: a global e a específica. A migração global diz respeito
à quantidade total de substâncias que são cedidas pelo material, não determinando de que substâncias se trata. A migração
específica refere-se à quantidade de determinadas substâncias que, essencialmente por razões toxicológicas, necessitam
de ser controladas. De igual modo, e também por razões toxicológicas, no caso de algumas substâncias deve determinar-se a
quantidade de substância residual presente no material plástico acabado.
A verificação do cumprimento dos limites de migração global e
específica pode ser realizada colocando a amostra do material
ou objecto quer em contacto com o género alimentício, quer com
o seu simulador. Por razões práticas, os laboratórios recorrem
geralmente aos simuladores dos géneros alimentícios. Encontram-se definidos convencionalmente quatro simuladores
que pretendem representar os vários tipos de géneros alimentícios: água destilada, solução aquosa a 3% (m/v) de ácido
acético, solução aquosa a 10% (v/v) de etanol e o simulador das
gorduras – o azeite refinado. Este simulador de referência das
gorduras pode ser substituído por uma mistura sintética de
triglicerídeos, óleo de girassol ou óleo de milho. Quando por
razões técnicas ligadas ao método de análise não é possível
utilizar estes simuladores de gorduras, a legislação prevê ainda
que se possam efectuar "ensaios gordos substitutivos". Ainda
no caso das gorduras, é possível proceder a ensaios alternativos, nos quais o poder de extracção é superior.
Os ensaios de migração devem ser efectuados escolhendo,
dentro dos tempos e temperaturas previstos em quadros
indicados na legislação, os que correspondam às piores condições de contacto previsíveis para o material ou objecto em
matéria plástica em estudo.
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Regulamento Quadro nº 1935/2004. O aditamento de "novas
substâncias" (monómeros ou aditivos) às listas de substâncias já
existentes dependerá da avaliação prévia de segurança efectuada
pela EFSA.

A regulamentação elaborada pela UE relativamente a materiais
plásticos ainda não se encontra completa, nomeadamente no que
se refere às listas positivas. A lista de monómeros e outras substâncias iniciadoras que podem ser usados no seu fabrico já é uma
lista positiva. Todavia, a lista de aditivos apresentada na Directiva
2002/72/CE e nas suas quatro alterações ainda é uma lista
incompleta. Isto não quer dizer que a indústria possa utilizar
quaisquer outros aditivos conforme a sua conveniência. Só pode
usar substâncias pelas quais se responsabilize do ponto de vista
da inocuidade e da inércia, de acordo com os princípios gerais
definidos no Regulamento Quadro nº 1935/2004, recorrendo,
nomeadamente, a legislações nacionais de outros países.

Sobre pigmentos e corantes destinados a colorir os materiais
plásticos não existe regulamentação da UE. O Conselho da Europa
publicou em 1989 a Resolução AP (89), que tem sido utilizada como
documento de referência.
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Para determinados tipos de plástico, a verificação da conformidade com os limites de migração específica pode ser assegurada
pela aplicação de modelos matemáticos de difusão, geralmente
reconhecidos e baseados em provas científicas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Na comercialização de géneros alimentícios, a indústria alimentar
é o primeiro responsável pelo produto que vende, onde se inclui a
própria embalagem. Assim, a indústria alimentar terá de possuir
os elementos necessários sobre o material de embalagem que lhe
permita assumir aquela responsabilidade.
No Regulamento Quadro nº 1935/2004 encontra-se prevista a existência de uma declaração
escrita de conformidade que deve acompanhar a
comercialização dos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios "atestando que cumprem as regras
que lhes são aplicadas". Prevê igualmente que
seja disponibilizada documentação apropriada
para demonstrar tal cumprimento. Esta documentação deve ser facultada às autoridades
competentes quando solicitada.

Entretanto até ao fim do ano a Comissão Europeia (CE) irá estabelecer uma lista provisória de aditivos que podem continuar a ser
utilizados depois de 31 de Dezembro de 2007, sujeitos à legislação
nacional, até à avaliação final da EFSA. Que aditivos poderão ser
incluídos nesta lista provisória? Apenas os que estavam autorizados em pelo menos um Estado-Membro até 31 de Dezembro de
2006 e apenas no caso de a indústria ter fornecido à EFSA, até à
mesma data, os elementos para a sua avaliação. Deste modo, a
partir de 2008, a indústria portuguesa apenas poderá utilizar os
aditivos incluídos ou na lista incompleta ou na lista provisória.
É intenção da CE definir, até ao final deste ano, a data a partir da
qual a lista de aditivos é uma lista positiva. Esta data deverá ser
fixada tendo em atenção a possibilidade da EFSA poder avaliar, do
ponto de vista toxicológico, todas as substâncias que irão integrar
a lista provisória.
Para além das substâncias iniciais (monómeros ou aditivos), a
indústria terá igualmente de ter em atenção as impurezas, os
produtos intermédios de reacção e os produtos de decomposição,
os quais deverão cumprir os princípios definidos no artigo 3º do
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No caso específico dos materiais plásticos, esta
declaração apenas é exigida em estados de
venda que não a venda a retalho. Caso se utilizem como componentes do material plástico
substâncias que sejam consideradas também
"aditivos alimentares" e que estejam sujeitas a restrições na
legislação referente aos géneros alimentícios, a Directiva 2002/
/72/CE determina (na sua 2ª alteração – Directiva 2004/19/CE) que,
na declaração de conformidade, sejam dadas à indústria alimentar
informações pertinentes que garantam que a migração, a partir
dos materiais e objectos, cumpre as especificações e restrições
aplicáveis aos géneros alimentícios, respeitando adequadamente
a confidencialidade.
Esta declaração assume, hoje em dia, uma importância muito
grande. Em relação aos materiais plásticos, há necessidade de se
proceder a um número cada vez maior de determinações de migrações específicas. Igualmente deverá ter-se em atenção os produtos intermédios de reacção e os produtos de decomposição. Sendo
a lista de aditivos ainda incompleta, é também possível a utilização
de substâncias que se encontram em legislações nacionais. Mas
isso não obsta a que a indústria alimentar não tenha o direito de
conhecer a sua inocuidade.
A declaração de conformidade e os documentos de suporte
(condições e resultados dos ensaios, cálculos, outras análises e
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provas respeitantes à segurança, ou a fundamentação que
demonstre a conformidade) são elementos essenciais que
permitem às autoridades verificar, quer a conformidade do
fabrico quer o controlo dos materiais importados.

ÚLTIMA ALTERAÇÃO À DIRECTIVA 2002/72
A recente publicação, em 2 de Abril, da Directiva nº 2007/19/CE,
alterando pela quarta vez a Directiva 2002/72/CE, vem dar mais
um passo na regulamentação dos materiais plásticos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, introduzindo novos conceitos como o de barreira funcional e factor de
redução de gorduras. Também concretiza o que deve constar na
declaração de conformidade.
Considera-se "barreira plástica funcional" a barreira existente
no interior dos materiais plásticos que impede ou reduz a
migração da zona situada atrás dessa barreira para o alimento.
Isto permite que se possam utilizar substâncias não autorizadas
atrás de uma barreira plástica funcional, desde que cumpram
certos critérios e a sua migração permaneça abaixo de um determinado limite de detecção (0,01 mg/kg de alimento ou simulador alimentar).
O factor de redução de gorduras (FRG) vem permitir uma
estimativa mais adequada da exposição dos consumidores. Até
agora, a exposição a substâncias que migram predominantemente para os alimentos gordos (substâncias lipofílicas)
baseava-se no pressuposto geral que uma pessoa ingere
diariamente um quilo de alimentos. No entanto, cada pessoa
ingere no máximo 200 gramas de gordura por dia. Este facto
deve ser tomado em conta mediante a correcção da migração
específica pelo FRG aplicável às substâncias lipofílicas.
No que respeita à declaração de conformidade, que é exigida em
toda a cadeia, desde o fabricante das matérias-primas, intermediários, até ao fabricante final, pretende-se reforçar a coordenação e a responsabilidade dos diversos fornecedores. Assim,
cada operador deverá documentar a observância de regras
relevantes em cada fase do fabrico (incluindo o das substâncias
iniciadoras), registando essa informação na declaração de
conformidade a fornecer aos seus clientes.
As embalagens e outros objectos de contacto são, pois, um
vector importante para garantir a segurança alimentar dos
géneros alimentícios, devendo merecer a preocupação e empenho quer das indústrias alimentar e de embalagens, quer das
próprias autoridades competentes.
António Lopes Costa, Gabinete de Planeamento e Políticas do MADRP
___________
Mais informação em:
http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/foodcontact
/index_en.htm
http://cpf.jrc.it/webpack/
www.coe.int/soc-sp (Saúde pública: protecção do consumidor)
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SEGURANÇA DOS MATERIAIS
DE EMBALAGEM
Monitorizar as diferentes substâncias
Maria de Fátima Poças

A segurança alimentar, especificamente no que respeita aos
perigos químicos, preocupa-se com as substâncias que por via
intencional ou não, vão sendo incorporadas na alimentação do
consumidor ao longo da cadeia. Estas substâncias incluem aditivos
alimentares, resíduos de pesticidas, contaminantes presentes no
ambiente, micotoxinas, etc. As embalagens e outros materiais
que entram em contacto (EMC) com os alimentos e bebidas são
também uma fonte potencial de substâncias químicas. A monitorização destas substâncias é hoje uma parte integrante dos
esforços, a nível da legislação, dos procedimentos de boas práticas
e da I&D, para garantia da segurança alimentar.

rança alimentar dependem, obviamente, da natureza do material.
Algumas das substâncias específicas com origem nas EMC e que
têm sido alvo de estudos recentes são: os plasticisantes como os
ftalatos ou o ESBO, os bisfenóis e seus derivados, a semicarbazida,
as aminas aromáticas primárias e o formaldeído.

A exposição do consumidor a substâncias com origem nas EMC
pode ocorrer como resultado da migração dessas substâncias para
os alimentos. A extensão da migração e a toxicidade específica
da(s) substância(s) que migra(m) são os dois factores principais
que definem o risco que as EMC representam. As substâncias que
podem potencialmente migrar a partir das EMC e afectar a segu-

O papel e o cartão são essencialmente compostos de pasta de
fontes vegetais (pinho e eucalipto) e são usados normalmente em
contacto com alimentos secos. Por isso são materiais frequentemente vistos pelo consumidor como "saudáveis". Mas diversos
aditivos são incorporados durante o fabrico do papel/cartão, como
cargas, agentes de resistência em húmido, branqueadores,
biocidas, etc. No caso do papel/cartão, a fibra reciclada é considerada uma das principais fontes de migrantes que pode incluir
substâncias com origem nas tintas, colas, etc., particularmente de
papéis reciclados que não se destinavam inicialmente para
embalagens de alimentos.

Os polímeros possuem tipicamente elevados pesos moleculares, o
que torna a sua disponibilidade biológica desprezável. No entanto,
os aditivos diversos e os resíduos de monómeros, substâncias iniciadoras, catalizadores, solventes, etc. são potenciais contaminantes.

As latas metálicas são feitas de folha-de-flandres ou de alumínio.
A maioria é revestida internamente com um verniz ou camada
polimérica, que de facto está em contacto com o produto. As substâncias potencialmente migrantes estão, assim, mais associadas a
esta camada do que ao próprio metal.
Resíduos de monómeros e aditivos podem estar presentes, mas
mais relevantes são os compostos desconhecidos, não intencionalmente usados, formados por degradação de outros compostos. Dada a natura destes compostos, o seu perigo é muitas vezes
desconhecido. O vidro é essencialmente composto por sílica e

Quadro 1 - Informação toxicológica requerida pela EFSA para
avaliar (e depois autorizar ou não) as substâncias usadas no
fabrico
das embalagem para alimentos.
_____________________________________________________________
Migração
< 0.05 mg/kg
Dossier mínimo
_____________________________________________________________
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Figura 1
Material para ensaio de migração

0.05 < Migração < 5 mg/kg
Dossier intermédio
_____________________________________________________________
5
<
Migração
<
60
mg/kg
Dossier
completo
_____________________________________________________________
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tempo e de temperatura. Após esse período
de contacto, os simuladores são analisados e a
quantidade de substância que migrou é
quantificada.

óxidos de sódio e de cálcio. Estes compostos
não têm qualquer efeito significativo na
segurança dos alimentos. No caso das cerâmicas utilitárias, as substâncias relevantes
que podem ter origem nos tratamentos de
superfície (vitrificantes) e nas tintas são o
chumbo e o cádmio.

Depois de conhecidos os perigos que podem
representar, é importante conhecer e controlar o risco associado aos materiais de embalagem, ou seja, é preciso definir os critérios (e
a forma de avaliação destes critérios) que os
EMC devem cumprir para serem seguros
para o consumidor. Este papel é desempenhado pela EFSA (European Food Safety
Agency), que faz uma avaliação das substâncias que são depois alvo de legislação
europeia. Em cada Estado-Membro a verificação do cumprimento destes critérios é
realizada pelo Laboratório Nacional de Referência, no caso português, pelo Departamento de Embalagem da Escola Superior de Biotecnologia, no Porto.

FOTO ESB-UCP

CONTROLO DOS RISCOS

Figura 2 – Amostra preparada
para determinação da migração

Recentemente a possibilidade de uso de
modelos matemáticos para estimar os valores de migração (Figura 3) foi contemplada
na legislação (Directiva 2002/72). Assim,
em algumas situações, as empresas podem
verificar o cumprimento da legislação aplicável às suas embalagens, sem necessidade
de recorrer a ensaios laboratoriais. Infelizmente, isto só é ainda possível para um
número limitado de substâncias que migram a
partir de materiais plásticos.
Os materiais e sistemas de embalagem contêm muitas substâncias que podem migrar
para o produto durante o processamento, o

Ao contrário de muitos aditivos alimentares, a concentração das substâncias contaminantes com origem na embalagem é
tipicamente baixa, na gama dos 10 ppb a
60 ppm no alimento. De acordo com Paracelsus "Só a dose faz o veneno". A União
Europeia baseia-se nesta máxima para a
avaliação do risco dos migrantes das EMC.
A EFSA requer, para avaliação das substâncias, dossiers de avaliação tanto mais completos quanto mais elevado for o nível de
migração da substância em análise (ver
Quadro 1). Depois de avaliadas, as subsFigura 3 – Influência da temperatura na migração do aditivo Irgafos 168 a partir
tâncias são classificadas em listas numeradas
de polietileno. Resultados experimentais e modelo matemático.
de 0 a 9 de acordo com a sua toxicidade. Só as
substâncias classificadas nas listas de 0 a 4
armazenamento e a preparação culinária. Mas cada vez mais estas
podem ser usadas para EMC com alimentos. A partir daí, as
substâncias são sujeitas a controlo e encontram-se regulasubstâncias dessas listas podem ser usadas para fabrico de EMC
mentadas de forma a termos no mercado embalagens e materiais
com alimentos desde que o valor de migração específica não seja
que são seguros para o consumidor. No entanto, na avaliação da
excedido.
segurança alimentar destas substâncias deve-se ter em conta
também o balanço entre o risco e o benefício do sistema de embaOs ensaios de migração são realizados de acordo com as normas
lagem, ou seja, considerando também a importância da substância
EN 1186 e EN 13130 (ver Figuras 1 e 2). A realização dos ensaios de
em avaliação para a performance da embalagem, na conservação
migração nos próprios produtos alimentares acarreta grandes
do alimento, na prevenção da sua deterioração, que é a função
dificuldades analíticas devido à complexidade das matrizes
principal da embalagem alimentar.
alimentares e à instabilidade de alguns migrantes. Por isso, na
maioria dos casos, os ensaios de migração são realizados com
soluções mais simples, simuladoras dos alimentos, que são postas
Maria de Fátima Poças, Coordenadora do Departamento de Embalagem da
em contacto com o material a testar em condições controladas de
Escola Superior de Biotecnologia, da Universidade Católica Portuguesa
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GESTÃO DA HIGIENE NA PRODUÇÃO
DE EMBALAGENS PARA ALIMENTOS
Futura norma europeia
Paula Lopes

A embalagem destinada ao contacto alimentar deve cumprir os
requisitos legais relativos à migração para os alimentos de
substâncias presentes na embalagem que possam constituir um
risco para o consumidor (perigos químicos). Os perigos físicos e
biológicos são normalmente geridos através das boas práticas de
fabrico, baseadas muitas vezes no sistema HACCP.
Devido à crescente preocupação no que concerne à segurança dos
produtos colocados no mercado, cada vez mais as empresas embaladoras de produtos alimentares requerem a certificação por
terceira parte das boas práticas de fabrico relacionadas com os
perigos físicos e biológicos (usualmente denominadas boas
práticas de higiene). Esta situação conduziu ao desenvolvimento
de um número crescente de documentos de referência privados,
utilizados como base em auditorias e na certificação.
A indústria da embalagem tem vindo, nos últimos anos, a demonstrar a sua apreensão no que diz respeito à proliferação dos referidos documentos. A implementação dos requisitos neles contidos,
nem sempre idênticos na sua natureza, e o elevado número
de auditorias realizadas por diferentes entidades, representam
custos muito elevados para as organizações. Foi assim detectada a
necessidade de estabelecer um documento europeu harmonizado
na área da gestão da higiene na produção de embalagens para
alimentos, indo ao encontro das necessidades da indústria de
embalagem, com o objectivo de constituir uma base para auditorias e certificação por terceira parte.

Em 2003, no decurso da sua reunião plenária anual realizada em
Paris em 14 de Novembro, os membros do Comité Técnico TC 261 –
Packaging, do CEN (Comité Europeu de Normalização), decidiram
iniciar o desenvolvimento de normas europeias nesta área. Foi
assim que nasceu, em Fevereiro de 2004, um novo grupo de
trabalho dentro do CEN/TC 261, denominado WG1 - "Management
of hygiene in the production of packaging for foodstuffs", responsável pela elaboração de normas europeias relacionadas com a
gestão da higiene na produção de embalagens para alimentos.
O referido grupo de trabalho conta com a participação activa de
todas as partes interessadas, incluindo a indústria de embalagem, indústria alimentar, distribuição, associações de consumidores, laboratórios, entidades certificadoras e entidades governamentais nacionais e europeias. Os trabalhos desenvolvidos ao
longo dos últimos três anos conduziram ao projecto de norma
europeia: prEN 15593:2006 – "Packaging - Management of hygiene
in the production of packaging for foodstuffs – Requirements".
A futura norma europeia especifica os requisitos de um sistema de
gestão da higiene para fabricantes e fornecedores de embalagens
para alimentos (incluindo o armazenamento e o transporte), permitindo às organizações:
¤ Planear, conceber, implementar, executar, manter e actualizar
um sistema de análise de perigos e avaliação de riscos que
assegure a produção de embalagens para alimentos em conformidade com os requisitos de higiene;
¤ Demonstrar a conformidade com os requisitos de higiene acordados com os clientes;
¤ Demonstrar a eficácia do sistema;
¤ Apoiar a indústria alimentar a evidenciar de forma adequada
o cumprimento da legislação de segurança alimentar e da
embalagem;
¤ Assegurar o cumprimento da política de higiene estabelecida
e evidenciá-lo perante outras partes interessadas;
¤ Certificar o sistema de gestão da higiene na produção de embalagens para alimentos por entidades externas.
O texto final da futura norma europeia foi discutido e aprovado
em reunião realizada em 26 e 27 de Abril de 2007 em Madrid,
prevendo-se que a sua publicação como norma europeia definitiva
ocorra durante o primeiro trimestre de 2008.
Paula Lopes, Consultora na área da embalagem, representante português no
CEN/TC 261/WG1
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COMPLEMENTARIDADE ENTRE
A ISO 22000:2005 E A ISO 9001:2000
Onde diferem os requisitos de gestão entre as duas normas
Andreia Magalhães

O objectivo da publicação da ISO 22000:2005 foi o de completar uma abordagem global focada na satisfação dos clientes
proveniente da ISO 9001:2000 com uma abordagem focada na
segurança alimentar dos produtos/serviços fornecidos e não a
substituição desta. No entanto, tem-se verificado que algumas
organizações têm optado pela substituição da ISO 9001:2000
pela ISO 22000:2005.
É um facto que a segurança alimentar é um requisito do cliente.
Requisito esse não negociável para os produtos/serviços a
adquirir. Uma organização que esteja focalizada no cliente terá
que obrigatoriamente fazer cumprir este requisito para alcançar
o sucesso, não só para satisfazer as necessidades dos clientes
mas também porque existem requisitos legais associados à
segurança alimentar.
Há, portanto, que ter em conta duas situações conforme o foco
escolhido pela organização:
¤

¤

Uma organização do sector alimentar com um sistema de gestão da qualidade certificado de acordo com a ISO 9001:2000
terá que cumprir com todos os requisitos legais, incluindo
os associados à segurança alimentar. Para assegurar o cumprimento destes requisitos dos produtos/serviços, a organização pode optar pela implementação da ISO 22000:2005,
assegurando assim a conformidade com a metodologia
HACCP. A certificação de um sistema de gestão da segurança
alimentar de acordo com a ISO 22000:2005, por um organismo competente, irá confirmar o cumprimento destes requisitos pela organização. A ISO 22000:2005 não é uma norma
de certificação do produto, mas sim de certificação de um
sistema de gestão focado na segurança alimentar do
produto/serviço fornecido.
Com a implementação da ISO 22000:2005, uma organização do
sector alimentar não pode ignorar que existem requisitos do
cliente para além da segurança alimentar. Esses requisitos
são identificados pela metodologia de gestão da qualidade
da ISO 9001:2000. Com esta norma pretende-se atingir a
qualidade da organização, focalizando os seus esforços na
satisfação do cliente. Para isso, todas as áreas da organização
deverão ser envolvidas, incluindo as áreas não operacionais,
tais como os recursos humanos, a área financeira, os sistemas
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de informação, entre outras. Não se quer dizer com isto que
com a implementação da ISO 22000:2005 estas áreas sejam
esquecidas, apenas que o seu envolvimento depende da sua
influência na segurança dos produtos/serviços fornecidos e
não da sua influência na satisfação do cliente.
A abordagem por processos é um dos princípios da norma ISO
9001:2000. A utilização desta abordagem é também recomendada pela ISO/TS 22004:2005 Food Safety Magament Systems –
Guidance on the application of ISO 22000:2005. Com a aplicação
deste tipo de abordagem pretende-se enfatizar a importância
dos seguintes factores:
ISO 9001:2000

ISO 22000:2005

Entender e ir ao encontro dos requisitos das normas
Necessidade de considerar
processos em termos de valor
acrescentado

Necessidade de considerar
processos em termos de
segurança alimentar
e rastreabilidade

Obter resultados do desempenho e da eficácia do processo
Melhoria contínua dos processos baseada na medição
dos objectivos

Uma organização que já esteja familiarizada e organizada por
processos, devido à implementação da ISO 9001:2000, já terá
esta forma de abordagem implementada na sua estrutura,
estando assim a implementação da ISO 22000:2005 facilitada.
Outro dos princípios da ISO 9001:2000 é a abordagem da gestão
como um sistema. Este princípio aplica-se também à ISO
22000:2005. Para facilitar a compreensão, no quadro ao lado
identificam-se as principais diferenças dos requisitos de gestão
entre as duas normas, tendo em conta os diferentes âmbitos.
A ideia principal a retirar desta análise aos requisitos de gestão é
a complementaridade que existe entre as normas ISO 9001:2000
e ISO 22000:2005 e não a sua substituição.

____________________________________________________________
Andreia Magalhães, Gestora de Desenvolvimento da APCER – Associação Portuguesa de Certificação
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ISO 9001:2000

ISO 22000:2005

Comparação com a ISO 22000:2005

5.1 Comprometimento
da gestão

5.1 Comprometimento
da gestão

A ISO 22000:2005 não refere a identificação de objectivos de segurança alimentar, mas refere que a
segurança alimentar deve ser suportada pelos objectivos de negócio da organização.
Esta norma realça a necessidade de comunicação a toda a organização da importância de se ir ao
encontro dos requisitos desta norma, além dos requisitos legais e regulamentares e do cliente já
identificados pela ISO 9001:2000.
A gestão de topo deve definir uma política de segurança alimentar.

5.3 Política da Qualidade

5.2 Política da Segurança
Alimentar

A Política da Segurança Alimentar deve:
¤ Ser adequada ao papel que a organização tem na cadeia alimentar;
¤ Estar conforme com os requisitos legais e regulamentares e com os requisitos do cliente no que se
refere à segurança alimentar;
¤ Estar definida e documentada e, além de comunicada e entendida, ser implementada e mantida a
todos os níveis da organização;
¤ Contemplar a comunicação adequada de acordo com o ponto 5.6 desta norma;
¤ Estar suportada por objectivos mensuráveis e não ser apenas o enquadramento para os mesmos.

5.4.2 Planeamento
do Sistema de Gestão
da Qualidade

5.3 Planeamento
do Sistema de Gestão
da Segurança Alimentar

Estes requisitos são idênticos, apenas diferem na sua orientação:
na ISO 9001:2000 o foco é a Qualidade, na ISO 22000:2005 o foco é a Segurança Alimentar.

5.5.1 Responsabilidade
e autoridade

5.4 Responsabilidade
e autoridade

A ISO 22000:2005 acrescenta que a definição e a comunicação das responsabilidades e autoridades têm
como objectivo assegurar a operação e manutenção eficazes do Sistema de Gestão da Segurança
Alimentar.
Acrescenta também que todos os colaboradores têm a responsabilidade de reportar problemas
relacionados com a segurança alimentar e que devem ser definidas as responsabilidades e autoridades
dos colaboradores designados para desencadear e registar acções.

5.5.2 Representante
da gestão

5.5 Responsável
da equipa da Segurança
Alimentar

O responsável da equipa da segurança alimentar deve ser um membro da equipa e não tem que ser um
membro da gestão.
As suas autoridades e responsabilidades – além de assegurar o estabelecimento, implementação,
manutenção e actualização do sistema de gestão e de reportar à gestão de topo o seu desempenho e
necessidades de melhoria (eficácia e adequação), como na ISO 9001:2000 – são as seguintes:
¤ Gerir e organizar o trabalho da equipa da segurança alimentar;
¤ Assegurar a formação adequada inicial e contínua dos elementos da equipa da segurança alimentar.

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

5.6.1 Comunicação
externa

A ISO 22000:2005 define que devem ser estabelecidos, implementados e mantidos planos eficazes de
comunicação. Estes planos envolvem todas as partes com impacte ou que sejam afectadas pela eficácia
ou actualização do Sistema de Gestão da Segurança Alimentar, tais como os clientes, os fornecedores, as
autoridades, entre outras.
Devem existir registos dessas comunicações.
Tal como a ISO 9001:2000, esta norma define que devem ser identificados e estar disponíveis os
requisitos legais, regulamentares e dos clientes.
As autoridades e responsabilidades pela comunicação externa devem estar definidas.
A informação obtida através da comunicação externa deve ser uma entrada para os dois momentos de
revisão do sistema (Actualização do sistema de gestão da segurança alimentar – 8.5.2, e revisão pela
gestão – 5.8.2).

5.5.3 Comunicação
interna
7.3.7 Controlo
de alterações
na concepção
e desenvolvimento

5.6.2 Comunicação
interna

5.2 Focalização no cliente
8.5.3 Acções preventivas

5.7 Preparação e resposta
à emergência

Apesar dos requisitos das duas normas se cruzarem, os requisitos da ISO 22000:2005 têm uma maior
abrangência que os da ISO 9001:2000.

5.6 Revisão pela gestão

5.8 Revisão pela gestão

A revisão pela gestão do Sistema de Gestão da Segurança Alimentar não inclui a revisão dos objectivos do
negócio que suportam a segurança alimentar na avaliação de oportunidades de melhoria e necessidades
de alteração do sistema. A ISO 9001:2000 inclui a política e os objectivos da Qualidade.

O ponto 5.5.3 da ISO 9001:2000 está incluído no ponto 5.6.2 da ISO 22000:2005, no entanto nesta última
norma o objectivo é mais abrangente. A comunicação interna deve abranger todas as questões
associadas com a segurança alimentar e não apenas questões relacionadas com a eficácia do sistema.
A ISO 9001:2000 inclui no ponto 7.3.7 requisitos relativos às alterações da concepção e desenvolvimento
que terão que, como consequência, ser comunicados à organização. A ISO 22000:2005 é mais objectiva,
pois identifica uma lista de informação que deve ser fornecida à equipa da segurança alimentar, assim
como a inserção destas informações nos dois momentos de revisão do sistema (Actualização do sistema
de gestão da segurança alimentar – 8.5.2, e revisão pela gestão – 5.8.2).

As entradas e saídas para a revisão dos dois sistemas são semelhantes tendo em conta os diferentes
âmbitos das normas. De realçar apenas que a ISO 22000:2005 não inclui como entrada para a revisão pela
gestão os resultados das auditorias internas e a ISO 9001:2000 não inclui como saída da revisão pela
gestão a revisão da política e objectivos.
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SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS
Vantagens para as empresas da cadeia alimentar

Luís Neves

O paradigma actual de desenvolvimento de qualquer organização
baseia-se em dois pilares essenciais: crescimento e competitividade. Independentemente da sua dimensão, as organizações
adoptam desde sempre sistemas de gestão que suportam o seu
crescimento e a sua competitividade. Ainda que no início de uma
forma meramente intuitiva e sinónimo do modo como cada uma
sabia actuar e fazer as coisas, com o decorrer dos tempos esses
sistemas de gestão foram estudados e teorizados, enquadrando
princípios a adoptar, muitos deles retirados essencialmente das
histórias de sucesso, mas também princípios a evitar, sobretudo os
que resultaram dos insucessos vividos pelas organizações.
O sistema de gestão de uma organização tem necessariamente
várias vertentes, representando os vários equilíbrios que a sua
equipa de gestão de topo tem de assegurar, satisfazendo
consistentemente os requisitos, por definição diferentes e até
mesmo opostos, das suas várias partes interessadas, nomeadamente:
¤

¤

¤

¤

de ordem económico-financeira em relação aos seus investidores;
de qualidade (incluindo os requisitos de segurança alimentar)
face aos seus clientes e consumidores;
de segurança e saúde ocupacional em termos dos seus colaboradores;
de ordem ambiental em relação à comunidade onde se insere.

A equilibrada satisfação de todos estes stakeholders, atingida
através da implementação do sistema de gestão, é a única forma
de uma organização prosperar e realizar sustentadamente a sua
missão, seja uma organização de manufactura ou de prestação
de serviços, seja da esfera do serviço público, da actividade
empresarial ou mesmo associativa.
Sendo o sistema de gestão da organização "um todo", tem, no
entanto, em cada uma das suas vertentes, diferentes graus
de maturidade, desenvolvimento, formalização, organização,
procedimentação, documentação, em suma, sistematização.
A vertente com o grau mais elevado de maturidade e sistematização é, invariavelmente, a económico-financeira. Com efeito,
a gestão económico-financeira permite o controlo adequado sobre
a sobrevivência da organização numa economia de mercado.
Nesta vertente, nenhuma equipa de gestão de topo ousaria
actualmente dispensar um conjunto de procedimentos e de
informação/elementos de medição da eficácia e eficiência das
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suas actividades (objectivos e metas mensuráveis, rácios, indicadores, projecções), nem da sua monitorização a ritmos cada vez
mais imediatos. Atente-se nos números que hoje qualquer
organização recolhe, trata e analisa com base anual, semestral,
mensal, quinzenal, semanal e, não raras vezes, diária.
Com o objectivo de enquadrar a sistematização das várias
vertentes do sistema de gestão das organizações, registou-se,
a partir do final do século XX, um grande impulso no estabelecimento de normas cobrindo os princípios (ou requisitos) para as
diversas vertentes dos sistemas de gestão, nomeadamente (e
apenas para referir algumas) nas áreas da Gestão da Qualidade
(ISO 9001:2000), Gestão da Segurança Alimentar (ISO 22000:2005),
Gestão Ambiental (ISO 14001:2004) e Gestão da Segurança e
Saúde no Trabalho (OHSAS 18001:1999).
A adopção da ISO 9001:2000 leva a que a organização "capte"
adequadamente as necessidades e expectativas do cliente,
conceba e forneça o produto (ou o serviço) atempadamente, de
forma a satisfazer essas necessidades e essas expectativas,
aumentando consistentemente a satisfação, confiança e fidelização, levando assim ao aumento das vendas e ao seu crescimento.
Por outro lado, a nível interno, conduz a uma pragmática
clarificação, sistematização e formalização das responsabilidades e autoridades, da alocação de recursos, das metodologias a
adoptar e dos controlos a efectuar. Conduz ainda a uma diminuição dos desperdícios, retrabalhos, custos acrescidos para recuperar atrasos, entre outros, aumentando desta forma a sua competitividade.
A adopção da ISO 22000:2005, complementando a ISO 9001:2000
na vertente específica da segurança alimentar das organizações
ligadas à cadeia alimentar, leva a que a organização assegure, de
forma consistente, que os seus produtos e serviços são seguros
para a alimentação humana. Desta forma, mais uma vez complementando a ISO 9001:2000, aumenta-se a satisfação, a confiança e
a fidelização dos clientes e consumidores. Por outro lado, e uma
vez que uma falha na segurança alimentar é um tema muito mediático e ao qual os consumidores são muito sensíveis, a adopção da
ISO 22000:2005 conduz, de forma sustentada, à diminuição da
possibilidade de ocorrência de falhas.
Numa abordagem harmonizada e mais abrangente da gestão da
segurança alimentar, a integração da ISO 22000:2005 veio dar
ênfase à comunicação com os vários elos da cadeia a montante
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e a jusante, prestadores de serviços (entre outros, empresas de
transporte e logística), fornecedores (de produtos de higiene, de
materiais de embalagem, de aditivos, etc), clientes e entidades
oficiais, permitindo uma maior eficácia na identificação, controlo e
redução dos perigos, evitando a possibilidade de ocorrerem situações de risco de segurança alimentar ou de inconformidade legal
que possam abalar a confiança do mercado e pôr em causa a credibilidade da organização e das suas marcas.

ao nível do investimento realizado e do seu retorno, quer
na sistematização e formalização dos processos de trabalho
da organização. Permitindo dar resposta consolidada a vários
desafios, nomeadamente a satisfação dos seus clientes e consumidores, bem como aos requisitos legais relacionados com a
qualidade, segurança alimentar, impacte ambiental e segurança e
saúde no trabalho, todas estas normas têm uma componente de
melhoria contínua.

A adopção da ISO 14001:2004 permite à organização identificar
adequadamente os impactes ambientais associados à sua actividade e estabelecer uma postura "amiga do planeta" (a mais importante riqueza para transmitirmos às gerações vindouras), desta
forma aumentando a confiança de potenciais parceiros (ou mercados) com consciência ambiental mais evoluída. Por outro lado
leva, a nível interno, a uma pragmática clarificação, sistematização
e formalização das responsabilidades e autoridades, da alocação
de recursos, das metodologias a adoptar e dos controlos a
efectuar. Conduz também à obtenção dos três "R" – reduzir, reutilizar e reciclar, por exemplo, ao nível do consumo de energia, água,
papel, entre outros.

A sistematização e formalização do sistema de gestão integrado
numa organização, seja ela pública ou privada, tem os seus
desafios. Obriga a clarificar a estrutura, os processos, os métodos
e a estabelecer controlos adequados para obter uma dinâmica
de melhoria contínua. Mas esse investimento traz mais-valias.
As primeiras mais-valias são, naturalmente, internas: levar a organização a sistematizar a sua actividade, a definir o que faz e como
faz para que saia bem feito à primeira. É esse "saber fazer bem", de
forma sistematizada e continuada, que vai ter um impacte positivo
na melhoria contínua ao nível dos produtos e serviços que fornece
aos seus clientes e consumidores, bem como no impacte ambiental
da sua actividade na comunidade onde está inserida.

A adopção da OHSAS 18001:1999 proporciona uma identificação
adequada dos perigos associados à actividade de uma organização, com o objectivo de "preservar a integridade humana",
aumentando desta forma a segurança dos colaboradores, permitindo uma maior confiança de potenciais clientes e parceiros
com uma consciência dos riscos mais evoluída e contribuindo
assim para uma sociedade mais segura. A nível interno, este
investimento conduz à criação de mecanismos que permitem
planear, implementar e controlar as responsabilidades e autoridades, os recursos e as metodologias, diminuindo drasticamente ocorrências que ponham em causa a competitividade da
organização.

Qualquer sistema de gestão integrado, independentemente da
organização e do seu âmbito de actividade, permite de uma forma
única, ágil e racional, avaliar e acompanhar requisitos comuns aos
vários referenciais (ex. controlo de documentos, revisão do sistema, auditorias internas, tratamento de não conformidades) e
enquadrar o manual, instruções de trabalho e outra documentação associada relevante para o sistema. Nesta perspectiva existe
também um maior envolvimento por parte dos colaboradores,
promovendo outros compromissos e desafios e tornando-os
multidisciplinares nas funções que exercem nas organizações.

SINERGIAS COM A INTEGRAÇÃO
Estas normas foram concebidas para possibilitar e facilitar uma
implementação integrada, pelo que a sua adopção como um
conjunto faz pleno sentido, quer do ponto de vista de sinergias

A estas mais-valias acresce a da certificação, atribuída por uma
entidade certificadora independente, no sentido de transmitir
confiança às diversas partes interessadas. Com a implementação
de sistemas de gestão integrados, também ao nível da sua
certificação se obtêm reais vantagens em todo o processo.
Luís Neves, Director de Certificação da Qualidade – SGS ICS
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SA 8000 – RESPONSABILIDADE SOCIAL
NA CADEIA ALIMENTAR
Instrumentos para garantir a responsabilidade social das organizações
Ricardo Ferro

Os consumidores europeus estão cada vez mais exigentes preocupando-se, não só com os aspectos relativos à garantia da qualidade dos produtos adquiridos como também relativamente ao seu
impacte ambiental e respeito pelos direitos humanos, ao fim e ao
cabo querem garantias face aos diferentes aspectos envolvidos.
A compra de produtos alimentares coloca naturalmente um
conjunto de dúvidas: Quais as condições de higienização ou quais
os fertilizantes usados? A rastreabilidade estará assegurada?
Foram respeitados os direitos básicos dos trabalhadores? Não
houve recurso a mão-de-obra ilegal?
Nesta era da globalização e consequente procura de novos mercados e parceiros, cujas culturas e contexto legal as organizações

Este gráfico apresenta valores agrupados no sentido de
facilitar a leitura. O sector com maior número de empresas certificadas SA 8000 é o têxtil (23%), que inclui o vestuário e o calçado, explicado pela forte representatividade
destas actividades nos países asiáticos. Destaca-se também o sector agro-alimentar com 6% de empresas certificadas. A actividade agro-alimentar pela sua natureza
necessita de garantir, cada vez mais, o seu compromisso
com questões relacionadas com a sustentabilidade.
Através da leitura deste gráfico percebe-se que o caminho
a percorrer ainda é moroso, mas já foi iniciado.
Em Portugal, das cinco empresas registadas no site da SAI
no final de 2006, duas pertencem ao sector agro-alimentar, representando assim 40% do total.
Fonte: SAI – Social Accountability International (dados de 31/12/2006)
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muitas vezes desconhecem, há uma crescente preocupação com
aspectos éticos e de responsabilidade social interna das organizações parceiras. Após algumas experiências negativas e desastrosas em termos de reputação de imagem, algumas entidades
optaram por criar o seu próprio código de ética, normalmente
baseado em convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e nos Direitos Humanos.
A monitorização face ao cumprimento dos princípios definidos
nesses códigos de ética baseia-se em auditorias por amostragem.
Para os fornecedores que muitas vezes se sujeitam a auditorias
sucessivas por parte dos vários clientes, é uma situação naturalmente perturbadora. A implementação de um sistema de gestão
normalizado e reconhecido por entidades externas reveste-se
de particular importância, não só para as entidades auditadas,
mediante redução da frequência de auditorias, como para as partes
interessadas, face ao aumento de credibilidade da imagem.
A SA 8000 é o primeiro código de condutas laborais acreditado,
baseado nas Convenções da Organização Internacional do Trabalho,
na Declaração dos Direitos do Homem e na Convenção das Nações
Unidas dos Direitos da Criança. A implementação de procedimentos
de responsabilidade social de acordo com a SA 8000 – a qual promove condutas laborais responsáveis e eticamente correctas em áreas
como igualdade de oportunidades, não discriminação, protecção do
trabalho jovem e não ao trabalho infantil ou trabalho forçado,
remuneração justa, horas de trabalho e condições adequadas de
higiene e segurança – revela-se uma mais-valia para uma gestão
responsável que visa aumentar a produtividade e reduzir o absentismo mediante envolvimento e motivação dos seus colaboradores.
É um referencial que visa a responsabilidade social interna das
organizações e também a externa por via da monitorização dos fornecedores e subcontratados.
Sendo um referencial que procura a melhoria das condições dos
trabalhadores, a sua aplicabilidade tem lugar em qualquer contexto
e não apenas nos países ditos de terceiro mundo. Não é por acaso
que 570 das cerca de 1200 entidades certificadas a nível mundial de
acordo com a SA 8000 se encontram na Europa.
A SA 8000 compreende requisitos de gestão (política, planeamento,
monitorização interna e externa, ao nível de fornecedores e subcontratados, comunicação com as partes interessadas) e outros
oito requisitos abordando as seguintes áreas: trabalho infantil,
trabalhos forçados, higiene e segurança do posto de traba-
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lho, liberdade de associação, discriminação, práticas disciplinares,
horas trabalhadas e remuneração.
A responsabilidade social das empresas refere-se a estratégias
de sustentabilidade que, para além do desempenho financeiro,
contemplam também a preocupação com os efeitos sociais e
ambientais das suas actividades. Na base está o princípio do
desenvolvimento sustentável, de que o desenvolvimento económico, a coesão social e a protecção do ambiente são interdependentes e indissociáveis. Para garantir às futuras gerações
uma sociedade mais próspera e justa, um planeta mais limpo e
uma qualidade de vida melhor é preciso um crescimento económico que favoreça o progresso social e que respeite o ambiente.
O sistema de produção e comercialização de alimentos em todo o
mundo confronta-se com um enorme conjunto de desafios durante
a próxima década, em virtude do crescimento populacional e do
rendimento e também do rápido aumento da população urbana.
As decisões que os grandes blocos económicos tomarem agora,
bem como as acções que tomarão durante a próxima década para
enfrentar esses desafios terão grandes impactes nas suas macroeconomias, no nível e repartição do crescimento de rendimentos
familiares nas áreas rurais e urbanas, na migração campo-cidade e,
através destes, na dinâmica económica, social e política dos países
por muitos anos à frente.
Muitos países em vias de desenvolvimento têm grande tradição e
cultura na produção de alimentos para consumo interno e exportação. O agro-negócio passa por um período de grande transformação e exerce papel importante, se não o principal, no desenvolvimento socio-económico desses países. A transformação de matérias-primas alimentares em produtos elaborados de maior valor
agregado é uma realidade cada vez maior. Há uma crescente
procura por alimentos mais saudáveis e seguros para atender uma
população cada vez maior e mais exigente. Assim, está a haver uma
adequação normativa dos organismos internacionais para atender
e equacionar as exigências de países parceiros comerciais quanto a

qualidade e segurança alimentar, quanto a globalização comercial.
Os órgãos governamentais de cada país e, no caso europeu, a própria União Europeia têm actualizado a sua legislação e implementado os seus mecanismos de controlo específico, transformando-os em barreiras não tarifárias, enquanto as empresas
procuram fazer as adequações necessárias. Em todas estas acções,
os especialistas passam a ter um papel de execução de metodologias analíticas.
A SA 8000, a ISO 9001 e a ISO 22000 são os instrumentos universalmente reconhecidos pelos principais operadores no mercado
global quando pretendem confirmar o cumprimento e conformidade relativamente às condições de trabalho e de produção dos
produtos, a sua garantia quanto à capacidade da organização
fornecer os produtos de acordo com os seus requisitos, assegurando as melhores práticas de segurança alimentar universalmente usadas. É por isso que estes instrumentos são parte da
solução para garantir a sustentabilidade, que é, sem dúvida, o
grande lema deste séc.XXI.
Ricardo Ferro, Director de Business Development do Bureau Veritas

Das cerca de 1200 empresas certificadas SA 8000 em todo o mundo verifica-se uma
concentração muito forte no continente europeu, causada pelo número elevado de
empresas certificadas SA 8000 em Itália, colocando este país no topo da tabela. Isto
deve-se ao facto do existirem, nas várias regiões de Itália, incentivos às organizações
para a certificação de acordo com este referencial, sendo contudo na zona da Toscânia
que estes têm maior incidência. Esta iniciativa deu origem a uma proliferação rápida
da certificação SA 8000 pelas organizações italianas para responder ao que rapidamente se tornou numa exigência do mercado.
Se anularmos o caso da Itália, claramente o continente com maior número de empresas certificadas é o asiático, explicado pelas pressões realizadas em defesa dos direitos humanos, nomeadamente a luta contra o trabalho infantil.
Portugal ocupa o 18º lugar na tabela, com cinco empresas registadas no site da SAI,
no entanto este número já sofreu uma revisão, correspondendo actualmente a sete
organizações. Esta classificação representa a crescente preocupação e consciencialização no nosso país sobre a temática da responsabilidade social.
Fonte: SAI – Social Accountability International (dados de 31/12/2006)

N.2 | MAIO 2007 | 33

SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

Norma ISO 22000:2005

O PAPEL DO CONTROLO
LABORATORIAL
Mª Leonor Nunes e Carlos Cardoso

O estabelecimento de um clima de confiança e de credibilidade
em todo o edifício da segurança alimentar exige que os operadores económicos realizem, de modo esporádico ou sistemático,
exames e ensaios físicos, químicos, microbiológicos e sensoriais
às matérias-primas, ingredientes, produtos, instalações e outras
componentes do processo produtivo, com base em procedimentos reconhecidos pelas autoridades reguladoras. Assim,
para que a ISO 22000:2005 seja a alavanca efectiva para a
produção de alimentos seguros, de acordo com a legislação
vigente e respondendo às exigências de consumidores e das
próprias empresas, é crucial a existência de um adequado apoio
laboratorial. Mas, também, a existência de sistemas de vigilância
e controlo dos laboratórios por autoridades competentes.

A norma ISO 22000:2005 apresenta actualmente um grande
potencial de aplicação, isto porque, por um lado, oferece um nível
acrescido de segurança alimentar aos consumidores, um factor
fundamental para a competitividade das empresas do sector,
e por outro lado, perante a presente diversidade de normas de
segurança alimentar (DS 3027, EurepGap, IFS, BRC-Food, etc.),
possibilita uma harmonização dos requisitos, definindo, deste
modo, um autêntico sistema universal de gestão da segurança
alimentar.
Outra vantagem essencial decorre da semelhança entre a estrutura da norma ISO 22000:2005 e a do modelo de gestão proposto na norma ISO 9001:2000, pelo que a transição desta norma
para aquela pode ser realizada com grande facilidade. De resto, a
ISO 22000:2005 integra dois pilares técnicos adicionais: HACCP e
códigos de boas práticas. Aliás, importa mencionar que esta nova
norma, em vez de definir quais são as boas práticas, remete para
as boas práticas internacionalmente aceites, em particular, o
Codex Alimentarius.

FOTO INIAP / IPIMAR

Neste contexto, os laboratórios que pretendam colaborar na
aplicação da norma ISO 22000:2005 devem ser capazes de
superar inúmeros problemas e desafios. Efectivamente, os laboratórios enfrentam diversos problemas, nomeadamente alguma
falta de adequação da ISO 17025:1999 à gestão da qualidade nos
laboratórios, dificuldades para rastrear a calibração dos padrões
internacionais, falta de instituições vocacionadas para organizar
testes de competência aos laboratórios acreditados e dificuldades na obtenção de materiais de referência certificados.
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A isso acresce um conjunto de desafios decorrentes da inovação
tecnológica, da intervenção humana no meio ambiente e de
níveis de exigência superiores por parte dos consumidores, em
particular o conhecimento e a capacidade analítica relativamente a várias questões de segurança e qualidade alimentar que
são cada vez mais prementes: resíduos e contaminantes, toxinas
naturais, organismos e alimentos geneticamente manipulados,
autenticidade e fraude, novos produtos (ex. nutracêuticos) ou,
ainda, a análise de nutrientes (ex. vitaminas). Por sua vez, a superação destas questões só é concretizável através de um grande
dinamismo, devendo os laboratórios dispor de informação científica adequada e actualizada, conhecimento aprofundado dos
problemas, perigos e riscos associados à cadeia de processamento dos produtos sob análise e, ainda, uma informação
detalhada dos vários controlos realizados ao longo da cadeia.
Mais ainda, a um laboratório neste contexto não basta ser reactivo, respondendo em tempo real aos problemas, tem que desenvolver um papel prospectivo, antecipando futuros problemas.

Em Portugal e demais países da União Europeia existe uma
hierarquia laboratorial, a qual desempenha um papel fundamental no controlo da qualidade dos serviços prestados e na
resposta aos permanentes desafios nesta área, constituída
pelos laboratórios comunitários de referência (LCR), laboratórios nacionais de referência (LNR) e laboratórios acreditados.
Os LCR são responsáveis pelo fornecimento de informações pormenorizadas sobre os métodos de ensaio aos LNR,
organização de testes comparativos e acções de formação,
bem como pelo desenvolvimento de novos métodos analíticos.
Por seu turno, os LNR devem prestar apoio técnico-científico
às autoridades competentes e laboratórios envolvidos nos
sistemas obrigatórios de monitorização, colaborar com os LCR,
coordenar as actividades dos laboratórios oficiais e reconhecer os laboratórios de apoio ao sector produtivo. Por último,
os laboratórios acreditados têm de realizar ensaios e/ou
calibrações, incluindo amostragem. Para tal, devem estabelecer e manter um sistema da qualidade adequado ao
âmbito das suas actividades, documentar as suas políticas,
programas, procedimentos e instruções e, obviamente, dispor
de pessoal e equipamento que permitam a correcta condução
dos ensaios e/ou calibrações.
Finalmente, para que todo este sistema funcione sem os
custos exorbitantes do recurso a laboratórios estrangeiros
pelas empresas exportadoras e o comércio internacional se
possa desenrolar num ambiente de confiança na segurança
dos alimentos e transparência, é imprescindível o reconhecimento mútuo entre as entidades acreditadoras dos vários
países, de acordo com o esquema apresentado.

Havendo reconhecimento da entidade acreditadora do país
exportador pela do país importador, necessariamente as várias
análises do produto exportado, que atestam a sua segurança e
qualidade feitas por laboratórios acreditados do país de
origem, são reconhecidas no país de destino do produto.
Em suma, percebe-se a importância de um controlo laboratorial credível na implementação da norma ISO 22000:2005,
pois, na ausência deste, os produtos de uma dada empresa
jamais serão reconhecidos como seguros ainda que esta
tenha aplicado integralmente as boas práticas internacionalmente aceites.
Maria Leonor Nunes e Carlos Cardoso, Departamento de Inovação Tecnológica e Valorização dos Produtos da Pesca – Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas, INIAP/IPIMAR
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ISO/TS 22003

REQUISITOS DE COMPETÊNCIA
PARA AS ENTIDADES CERTIFICADORAS
Alberto Mosqueira

A ISO/TS 22003, publicada em 17 de Fevereiro de 2007, define as
regras aplicáveis para a auditoria e certificação de sistemas de
gestão da segurança alimentar (SGSA), que cumpram os requisitos
da ISO 22000 ou outro conjunto específico de requisitos de um SGSA,
fornecendo a informação necessária aos consumidores relativamente à forma como essa certificação foi concedida. Esta especificação técnica constitui portanto uma ferramenta de uma inestimável importância para a avaliação da competência das entidades
certificadoras actuantes no mercado.
A ISO/TS 22003 incorpora uma série de requisitos adicionais face ao
referencial de acreditação aplicável a todas as entidades que
efectuam a certificação de sistemas de gestão (NP EN ISO 17021),
complementando-os e cujo objectivo visa o aumento da confiança das
actividades de certificação. Este documento vem também permitir a
harmonização das avaliações efectuadas em relação a outros
referenciais (ex. metodologia HACCP).
O reconhecimento do âmbito da competência técnica das entidades
certificadores é efectuado de um modo estrito, para cada um dos 13
sectores da cadeia de fornecimento de alimentos definidos na
especificação, englobando todas as fases de produção de alimentos,
desde as actividades primárias até ao retalho, incluindo também
todas as actividades de suporte a esta cadeia.
As exigências ao nível da competência dos elementos envolvidos nas
actividades de certificação são aumentadas face a outros referenciais
de gestão. É exigido aos auditores um mínimo de cinco anos de experiência profissional nos sectores da cadeia alimentar em que actuam,
incluindo, pelo menos, dois anos de experiência em actividades de
controlo da qualidade ou segurança alimentar. A qualificação para os
vários sectores da área alimentar exige, portanto, experiência de

Âmbito de Acreditação de Entidades Certificadoras
Sector
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Descrição
Produção 1 (Animal)
Produção 2 (Vegetal)
Processamento (Produtos animais perecíveis), incluindo
todas as actividades pós-produtivas, p.ex. abate
Processamento (Produtos vegetais perecíveis)
Processamento (Produtos com longo tempo
de prateleira à temperatura ambiente)
Produção de alimentos para animais
Catering e restauração
Distribuição
Serviços
Transporte e armazenamento
Produção de equipamentos
Produção de produtos bioquímicos
Produção de material de embalagem
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trabalho efectiva nos mesmos. Pretende-se, desta forma, que as
avaliações da conformidade sejam efectuadas por auditores especialistas na área, possuidores dos conhecimentos técnicos necessários
para uma avaliação com a profundidade e o rigor exigíveis para uma
certificação neste âmbito.
Todos os elementos da entidade certificadora envolvidos tecnicamente no processo, que efectuem actividades que vão desde a análise de
contrato até à tomada de decisão, devem evidenciar possuir
conhecimentos de segurança alimentar. A tomada de decisão relativamente à certificação do SGSA também tem que ser tomada por um
elemento que evidencie o mesmo nível de qualificação dos auditores,
salvo pela experiência em auditoria.
Outra ferramenta importante disponibilizada pela ISO/TS 22003
prende-se com a forma de cálculo das durações das auditorias de
certificação ISO 22000, contemplando diversos factores, nos quais se
incluem:
¤ Número de estudos HACCP existentes, sendo necessário um
estudo por família de produtos que apresente riscos e tecnologias
de produção similares e, quando aplicável, tecnologias de armazenamento semelhantes;
¤ Risco base associado a cada sector da cadeia alimentar;
¤ Número de colaboradores e de instalações da entidade;
¤ Existência de um sistema de gestão relevante para a segurança
alimentar, previamente certificado.
Comparativamente às durações normalmente previstas para outros
sistemas de gestão, nomeadamente ISO 9001 e ISO 14001, as durações mínimas admissíveis para as auditorias ISO 22000 são significativamente superiores.
Estando alinhada com a nova norma de requisitos para as entidades
certificadoras de sistemas de gestão, também é obrigatório que as
auditorias de concessão sejam efectuadas em duas fases e que,
adicionalmente, no caso desta especificação, ambas as fases da auditoria tenham lugar nas instalações do cliente.
Desta forma pretendeu-se com esta especificação definir fronteiras
concretas para a actuação das entidades certificadoras, procurando-se evitar a confusão no mercado e privilegiando-se a qualidade do
serviço prestado. Será portanto crucial actuar com rigor desde o
início, evitando-se uma espiral de descredibilização num âmbito de
certificação com um potencial tão significativo e importante para a
saúde do público em geral.
Alberto Mosqueira, Gestor de Processos do Instituto Português de Acreditação (IPAC)
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FACTORES DE RISCO
EM CATERING DE EVENTOS
Carlos Brandão

A segurança alimentar constitui uma
preocupação a nível global, pois anualmente ocorrem até 2 biliões de diarreias
de origem alimentar. Por outro lado, calcula-se que anualmente cerca de 30%
da população nos países desenvolvidos
adoeça devido à ingestão de alimentos
contaminados. Porém estes são apenas
dados estimados, pois não existe um
sistema de vigilância global conclusivo.
Neste contexto, e a nível mundial, a
restauração apresenta uma importância epidemiológica considerável, se
bem que frequentemente subestimada,
devido ao elevado número de unidades
e de dificuldades na obtenção da informação respeitante a surtos e/ou ocorrências.
Em Portugal, a situação não será diferente daquela que se verifica na generalidade dos países europeus, mas
porventura um pouco mais delicada, na
medida em que o sector da restauração
nacional se caracteriza por uma grande
diversidade de unidades. Na verdade,
existem dados que apontam para que o
número de unidades seja o quádruplo da
média europeia.
No entanto, a nível hoteleiro a situação
em termos de segurança alimentar,
pelo menos no que a pré-requisitos diz
respeito, parece ter evoluído positivamente. Existem nos países muitas uni-

dades que exibem níveis elevados comparativamente a outros subsectores
na área da restauração, nomeadamente
refeitórios de empresas e estabelecimentos escolares.
O problema coloca-se sobretudo a nível
do catering de eventos de pequena
e média dimensão, muito comuns a
nível hoteleiro, sobretudo nas regiões
turísticas e tão do agrado dos consumidores. De facto existe um conjunto de características deste tipo de
serviço que está na base de situações
de risco, as quais ocorrem com muita
frequência na época estival. Entre essas
situações de risco destacamos: a presença de menus muito elaborados
e apelativos visualmente, self-service pelos utentes, pessoal extra, equipamento incorrecto de manutenção
a quente, mas sobretudo a quase ausência de sistemas de refrigeração de
alimentos expostos em bufetes.
Nos banquetes realizados em locais fora
dos estabelecimentos de restauração
concorrerem geralmente outros factores de risco, tais como: elevadas temperaturas, transporte e armazenamento
incorrectos de refeições, número elevado de refeições preparadas com muita
antecedência, sobras em quantidades
elevadas e frequentemente um elevado
número de convidados extra de "última
hora".

Por todas estas razões urge chamar
a atenção das entidades reguladoras
para a necessidade do cumprimento de
regras básicas para a realização deste
tipo de eventos. Seria da máxima urgência a definição de boas práticas e de pré-requisitos para este tipo de serviço, tais
como, por exemplo, a limitação de preparações culinárias "potencialmente
perigosas", a existência de sistemas de
conservação e de manutenção dos alimentos expostos a temperaturas correctas, bem como limitar o tempo e a
quantidade dos alimentos expostos.
Seria igualmente importante que as
empresas que fornecem este tipo de serviços o declarassem e estivessem licenciadas para o fazer. Uma breve consulta
na internet mostra que só na região
de Lisboa existe aproximadamente meio
milhar de empresas que prestam este
tipo de serviço, no entanto são muito
poucas (mesmo muito poucas…) as que
possuem licenciamento para o fazer.
Esta é uma situação de clara concorrência desleal e de potencial perigo para
a saúde pública, pois o desconhecimento
e alheamento das entidades leva a uma
falsa sensação de segurança e de que
nada é preciso fazer.
Carlos Brandão, Coordenador da Área de Ciências
da Alimentação, Direcção do Laboratório de
Microbiologia Alimentar – Escola Superior de
Hotelaria e Turismo do Estoril
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QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
NA RESTAURAÇÃO COLECTIVA
Vantagens do Sistema HACCP
Beatriz Oliveira

A restauração colectiva e a indústria agro-alimentar confrontam-se actualmente com o aumento da legislação na área da qualidade
e segurança alimentar. As exigências e as preocupações actuais
por parte dos consumidores e organismos oficiais, como é o caso
da ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), têm
originado uma revolução ao nível de procedimentos adoptados até
ao presente.

os perigos associados ao consumo de refeições e estabelecer
medidas preventivas que permitam obter níveis de risco toleráveis
no consumo de alimentos pelos utentes.
Para a sua aplicação é necessário dispor de todos os pré-requisitos
implementados, nomeadamente:
➔

Estas exigências decorrem de uma série de crises respeitantes à
alimentação humana, que puseram em evidência as falhas na
concepção e aplicação da regulamentação, desde a produção
primária até ao produto final vendido ao consumidor, como é o caso
da restauração.

➔

➔
➔

➔

A aposta na qualidade e segurança terá obrigatoriamente de ser a
principal estratégia a seguir pelos operadores de restauração que
pretendam continuar a estar presentes, de forma credível, no mercado. Assegurar um elevado nível de protecção da saúde pública é
um dos objectivos fundamentais da legislação alimentar em vigor.
Nesta linha, a certificação dos sistemas de gestão da qualidade
pelas normas ISO 9001:2000 ou ISO 22000:2005, que visam garantir a qualidade do produto, a melhoria contínua, bem como o aumento da satisfação do cliente e consumidores, poderá ser uma das
opções a seguir como demonstração da evidência de boas práticas.
Garantir a eficácia da qualidade e segurança alimentar não é uma
tarefa fácil. É necessário trabalho de equipa, envolvimento e empenho de todos os colaboradores, começando pela chefia de topo.
Todos devem ter como compromisso a prevenção de toxinfecções e
incidentes de origem alimentar, desempenhando correctamente
cada tarefa desde o início, com vista a garantir a absoluta segurança e qualidade dos alimentos.

➔
➔

Condições estruturais adequadas e plano de manutenção;
Controlo do estado de saúde dos manipuladores
de alimentos;
Plano de formação de manipuladores de alimentos;
Selecção prévia de fornecedores e produtos de acordo
com a legislação em vigor para cada sector;
Manual de boas práticas de fabrico;
Plano de higiene e desinfestação;
Gestão dos resíduos produzidos.

A gestão do sistema de segurança alimentar deverá ser feita por
uma equipa multidisciplinar, constituída por técnicos de nutrição e
qualidade, representantes dos órgãos de gestão e representantes
do sector operacional, como: cozinheiros, empregados de mesa,
empregados de higiene e limpeza, etc., que terão como função a
implementação e validação do programa de segurança alimentar –
plano HACCP, e responsabilidades na monitorização, auto-avaliação, formação e verificação das actividades, bem como na promoção da melhoria contínua deste.
Na elaboração do plano HACCP temos de ter em conta a descrição
do produto e identificação do uso esperado (ficha técnica), o diagrama de fluxo dos processos de fabrico e os sete princípios do
sistema:

O HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) é um sistema
baseado na análise de perigos e controlo dos pontos críticos, que
permite identificar perigos específicos e medidas preventivas e
correctivas para o seu controlo. A aplicação dos princípios do sistema HACCP é obrigatória para todos os operadores de empresas
do sector alimentar de acordo com o Regulamento (CE) nº 852/04,
de 29 de Abril.

Princípio 1 – Identificação de perigos
Princípio 2 – Identificação de pontos críticos de controlo (PCCs)
Princípio 3 – Estabelecimento de limites críticos para cada PCC
Princípio 4 – Estabelecimento de um sistema de vigilância/monitorização para cada PCC
Princípio 5 – Estabelecimento de acções correctivas
Princípio 6 – Estabelecimento de procedimentos de verificação
Princípio 7 – Estabelecimento de um sistema de registo e documentação

O sistema HACCP visa garantir a segurança dos processos e géneros alimentícios servidos nos estabelecimentos de restauração,
promover a aplicação de boas práticas de manipulação, identificar

Periodicamente, no mínimo uma vez por ano, deve-se reavaliar
todos os procedimentos aplicados, sempre com o objectivo da
melhoria contínua do serviço a prestar.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA
A restauração é uma "ciência" que se for mal aplicada poderá ter consequências graves na saúde dos consumidores.
A formação tem um papel fundamental para garantir que
todos os procedimentos na área da segurança alimentar
são compreendidos e aplicados por todos os colaboradores,
independentemente da tarefa que irão desempenhar.
A formação deve ser dada antes ou na admissão, devendo ser
ministrada de forma contínua ao longo dos anos.

AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PLANO HACCP
A segurança alimentar deverá ser garantida por uma
abordagem preventiva. Com uma legislação predominantemente horizontal, cabe aos responsáveis dos estabelecimentos de restauração e indústria apresentarem as evidências de que o seu sistema da qualidade e segurança
alimentar não coloca em risco a saúde e segurança dos seus
consumidores.
Algumas das ferramentas que podem ser aplicadas na
verificação da eficácia do plano HACCP são as auditorias
técnicas aos procedimentos de boas práticas e as análises
microbiológicas e químicas.
A verificação analítica, através da realização de análises microbiológicas e químicas a alimentos, zaragatoas a superfícies,
equipamentos e utensílios, sem nunca esquecer as análises às
mãos dos manipuladores, são cruciais. As zaragatoas têm
como objectivo avaliar a eficácia do plano de higienização.
A evidência da importância deste controlo encontra-se regulamentada no Regulamento (CE) nº 2073/2005, de 15 de
Novembro.

DIFICULDADES NO CUMPRIMENTO
DA REGULAMENTAÇÃO
As grandes dificuldades encontradas no terreno prendem-se
essencialmente com duas áreas:
➔ As condições estruturais e de equipamentos de alguns
estabelecimentos de restauração;
➔ A rotatividade dos colaboradores/funcionários neste
sector.
Nestas condições ainda se torna mais necessário o cumprimento de todos os procedimentos definidos. Só a monitorização dos procedimentos permitirá uma visualização do
estado em que nos encontramos e a definição de medidas, a
curto e longo prazo, que cumpram o objectivo principal do
sector da restauração: servir uma refeição equilibrada do
ponto de vista nutricional, segura e que vá de encontro às
exigências e expectativas dos clientes e consumidores.
Beatriz Oliveira, Directora da Qualidade, Ambiente e Segurança da
Eurest Portugal, Lda.
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CONGELAÇÃO DE ALIMENTOS
EM RESTAURANTES
Saber escolher os meios próprios para o fazer
Manuel Abreu Dias

ponto de vista da segurança do alimento, embora naturalmente se
deva também avaliar até que ponto a perda de qualidade gastronómica pode afectar outros atributos, nomeadamente o seu valor
nutricional.

A questão da possibilidade legal ou tecnológica de congelar
alimentos em restaurantes tem sido questionada várias vezes,
considerando alguns técnicos que tal não é legalmente possível,
outros que não deve ser aconselhada e outros ainda que para
isso os restaurantes têm que ter meios próprios para congelação,
os chamados túneis ou células de congelação, invocando por vezes
riscos para a salubridade dos alimentos.

EQUIPAMENTOS DE CONGELAÇÃO
Na verdade são necessários meios próprios para congelar
alimentos, seja a nível industrial, em restauração ou em casas
particulares. Importa pois definir o que são "meios próprios",
começando por analisar o fenómeno da congelação sob o ponto de
vista tecnológico e sanitário.

Temos acompanhado através dos meios de comunicação social
intervenções de autoridades sanitárias, em que ouvimos usar a
expressão "congelação indevida" para referir o facto do restaurante ter congelado alimentos no seu próprio equipamento frigorífico. A acompanhar esta expressão vem normalmente outra: "o
estabelecimento não tem equipamento ‘adequado’ para congelar".

Congelar consiste em solidificar a maior parte da água de constituição de um alimento e reduzir a sua temperatura a níveis suficientemente baixos para que a actividade das enzimas do próprio
alimento (principalmente as lipolíticas) reduzam a sua actividade
ao mínimo.

Em nenhuma das situações citadas é esclarecida, por quem faz
essa afirmação, a razão específica por que a congelação foi considerada indevida ou quais as condições adequadas que estão em
falta. Como não há qualquer diploma legal que proíba um restaurante de congelar matérias-primas que adquire para a sua actividade, deve analisar-se esta prática tecnológica naquilo em que
ela possa afectar a segurança ou a qualidade dos alimentos.

O processo consiste em retirar calor específico e latente ao
produto para que a sua água de constituição congele. Quanto mais
rápida for a dissipação de calor, menores dimensões terão os
cristais de gelo formados e menor será também a alteração da
estrutura celular dos produtos submetidos a este processo. Portanto, um aparelho de congelação deve ter potência frigorífica
suficiente para que a transferência de calor do alimento para o
meio receptor se faça num tempo razoável, de acordo com o tipo e
as dimensões do alimento.

A primeira questão que se põe é saber qual o objectivo da
intervenção da autoridade sanitária: defesa da saúde pública
através da salvaguarda da salubridade dos alimentos ou garantia
da qualidade gastronómica dos alimentos servidos no restaurante? Em nosso entender esta última é avaliada pelos consumidores e não por agentes oficiais.

Do ponto de vista tecnológico a rapidez de congelação é normalmente avaliada pelo tempo necessário para que toda a massa do
alimento ultrapasse o intervalo térmico entre -1 e -5 0C, uma
vez que é neste intervalo que congela 80% da sua água de
constituição.

FOTO MADRP

Sendo assim, a tal "congelação indevida" ou a ausência de meios
"adequados" de congelação deve ser analisada essencialmente do
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A partir do momento em que se formaram os cristais de gelo, a
velocidade a que decorre o arrefecimento do alimento não tem
qualquer importância na sua textura. O importante no processo é
disponibilizar a potência necessária para absorver o calor latente
da água que se vai transformar em gelo no intervalo térmico acima
indicado. Neste processo interessa pouco a temperatura que o
congelador pode atingir quando está vazio ou na fase de arrefecimento após a formação dos cristais de gelo, quando já só há uma
pequena quantidade de calor específico do gelo e dos outros
constituintes do alimento para dissipar.
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Não há um conceito legal ou tecnológico preciso sobre o que se
pode considerar uma congelação rápida. O Instituto Internacional
de Frio estabeleceu há muitos anos um valor de referência que é o
avanço da formação de gelo no alimento, de 1 cm/hora, a partir da
sua superfície para o interior. Quer isto dizer que um hambúrguer
que congele em meia hora e um cherne que congele em cinco
horas, ambos estão a congelar com a mesma rapidez.
Do ponto de vista da salubridade do alimento não há qualquer
risco, mesmo quando a congelação é muito lenta, desde que o
ambiente envolvente do alimento tenha uma temperatura igual ou
inferior a 0 0C, sendo portanto suficiente para inibir o eventual
desenvolvimento microbiano. A título de curiosidade convém ter
presente que se uma congelação lenta é prejudicial às células dos
tecidos do alimento, também o é para as células microbianas.
Embora o processo de congelação não seja eficaz para eliminar
flora microbiana, há sempre morte de alguns microrganismos,
sendo algumas espécies mais resistentes que outras. Porém, para
todas elas o efeito da congelação lenta e das flutuações de temperatura é mais agressivo do que a congelação rápida e a estabilidade térmica.

PODE ENTÃO O EQUIPAMENTO
NÃO INDUSTRIAL REALIZAR
UMA CONGELAÇÃO ADEQUADA?
O equipamento que normalmente é usado em restaurantes é do
tipo doméstico, as chamadas arcas congeladoras ou os frigoríficos
congeladores verticais.
Em qualquer destes tipos há modelos concebidos exclusivamente
para conservar produtos já congelados e outros concebidos para a
dupla função: congelação e conservação de produtos congelados.
Estes modelos trazem como marca de referência quatro estrelas,
sendo a primeira maior do que as outras. Nos equipamentos mais
modernos a capacidade de congelação vem indicada no livro de
instruções do equipamento. Alguns não têm essa informação, mas

em todos há um espaço definido no seu interior (uma gaveta nos
móveis verticais ou uma cesta ou caixa nos horizontais) destinado
à congelação. Portanto a capacidade de congelação é limitada a
este espaço e a potência frigorífica do equipamento foi calculada
para esse fim.
Tratando-se de equipamentos em que a transmissão do calor se
faz por condução e por convecção natural, o facto do alimento a
congelar estar próximo de outros já congelados não tem o mesmo
inconveniente que nos sistemas com circulação forçada do ar.
Estes equipamentos podem pois congelar correctamente alimentos crus ou cozinhados desde que se respeite a capacidade e o local
próprio de congelação do equipamento.
Os equipamentos que não têm esta dupla função também podem
congelar, mas naturalmente que será uma congelação muito mais
lenta e que irá alterar a estrutura celular, dando origem a produtos
de fraca qualidade organoléptica e em que a perda da qualidade
(sobretudo perda de sabor e de sucosidade,) irá evoluir rapidamente. Nestes aparelhos já é mais provável a troca térmica entre
os alimentos a congelar e os que já estão congelados, com prejuízo
da qualidade organoléptica e tecnológica destes últimos.
Contudo, mesmo nestes equipamentos não concebidos para congelar, a congelação lenta não representa risco de perda da salubridade por via microbiana. Poderá sim ocorrer degradação
enzimática das gorduras e de proteínas em pouco tempo de armazenagem, mas sem significado em termos de segurança sanitária
dos alimentos.

CONCLUSÃO
¤

Do ponto de vista sanitário a congelação em equipamentos
domésticos é praticável e não tem qualquer influência negativa
na salubridade dos alimentos;

¤

A qualidade organoléptica pode ser afectada se a congelação
não for feita de acordo com as boas práticas de congelação e
com a capacidade do espaço próprio para congelação;

¤

Esta prática é útil na gestão dos alimentos frescos em restaurantes que tenham condicionalismos de aprovisionamento
de alguns alimentos ou que tenham grande irregularidade de
clientes.

Estas conclusões não envolvem aspectos higiénicos, os quais são
naturalmente uma prioridade que afecta não apenas a prática da
congelação em restaurantes.
Por vezes, associada à expressão "falta de condições adequadas"
pode estar uma má prática higiénica, ou deficiência do acondicionamento, da identificação do produto ou da sua arrumação
correcta, o que não deve ser confundido com falta de meios
adequados para congelar.
Manuel Abreu Dias, Alicontrol – Tecnologia e Controlo de Alimentos, Lda.
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ALIMENTOS COMPOSTOS
PARA ANIMAIS
Preocupações da nossa indústria
Pedro Corrêa de Barros

Constituindo hoje a política de segurança
alimentar o principal requisito para que
as empresas possam estar no mercado e
não um factor de diferenciação ou de
competitividade, além de ser por todos
reconhecido que a segurança dos produtos alimentares de origem animal
começa com a segurança da alimentação
animal, desde há muito que nos revemos nas preocupações contidas no Livro
Branco sobre a Segurança Alimentar
quanto a um sistema de controlo integrado "do prado ao prato". Ou seja, uma
partilha de responsabilidades ao longo
da cadeia alimentar, uma vez que o nosso
sector é parte integrante e essencial
desta cadeia.
Além disso, uma vez que a generalidade
das crises alimentares se ficou a dever a
problemas na qualidade das matérias-primas, é absolutamente necessário
que estas e seus respectivos fornecedores sejam devidamente licenciados e
controlados, bem como todos aqueles
que operam no mercado da alimentação
animal, designadamente os autoprodutores e cooperativas que fornecem
misturas às explorações pecuárias, que

devem submeter-se às mesmas regras
impostas aos fabricantes de alimentos
compostos.
De facto, convém não esquecer que a
alimentação animal não se esgota no
sector dos alimentos compostos para
animais e que estes representam apenas
cerca de 1/3 do total dos alimentos consumidos pelos animais, sendo o restante constituído por matérias-primas,
forragens e misturas, que na maior parte
das vezes não são controladas pelas
autoridades.
Nesta perspectiva, a aposta das autoridades oficiais deve centrar-se no rigoroso cumprimento das acções de controlo e fiscalização dos produtos nacionais e importados e respectivos operadores, apostando na sua qualidade e
relançando a confiança dos consumidores nos produtos de origem animal.
Consideramos ainda essencial a avaliação e a comunicação do risco com base
nas evidências científicas, de forma a
evitar especulações junto da comunicação social e a tranquilizar os consumidores.

Colocando-se na vanguarda relativamente à higiene e qualidade dos produtos
desta indústria, a IACA foi percursora
na elaboração de um Código de Boas
Práticas (homologado em 2000 pela
DGV) para um sector que tem primado
pela segurança dos produtos que fabrica.
Pretendemos continuar, agora com a
adaptação do Código ao Guia Europeu
EFMC, já aprovado no âmbito do Comité
Permanente da Cadeia Alimentar. A prática de uma política proactiva relativamente à segurança e a consciência de
que a prevenção deve ser a base dessa
mesma segurança tem conduzido a uma
imagem credível e fiável do sector.
Pena é que não seja possível aplicar a
mesma exigência a toda a produção de
alimentos compostos, seja ela do sector
cooperativo seja da autoprodução. Para
isso há que ser feito um esforço, a partir
das autoridades que tutelam esta indústria, para que a pecuária, destinatária
dos nossos produtos, possa apresentar-se ao público consumidor como uma
actividade verdadeiramente segura.
Com a continuada política de uma cada
vez melhor alimentação e saúde animal e
da consequente melhoria da qualidade
dos produtos derivados desses mesmos
animais, reforçamos deste modo o nosso
compromisso com a saúde das pessoas
através da protecção da sua alimentação.
Uma exigência que em nome da sociedade a todos respeita: fornecedores
de produtos para a alimentação animal,
transportadores, produtores agrícolas e
pecuários, indústria transformadora e
distribuição alimentar.
Pedro Corrêa de Barros, Presidente da Direcção
da IACA – Associação Portuguesa dos Industriais
de Alimentos Compostos para Animais

42 | N.2 | MAIO 2007

SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

CODEX ALIMENTARIUS
Dos antepassados à actualidade
Antonieta
XXXXXXXXXXX
Queimada

O facto de se encontrarem referências a uma certa gestão da
qualidade e segurança dos alimentos em civilizações bem remotas,
prova-nos que o conceito de norma internacional para alimentos
não é novo. A preocupação das instâncias governamentais na
protecção dos consumidores contra práticas desleais em matéria
de venda de alimentos vem de muito longe e aparece concretizada
em regras devidamente codificadas de que são exemplo:
■

■

■

A descrição de métodos para determinação do peso e medidas
correctas dos grãos de cereais para alimentação, em tábuas
assírias;
A obrigatoriedade da aplicação de rotulagem em certos alimentos, em papiros egípcios;
A referência a medidas de controlo da qualidade alimentar nos
escritos do estadista indiano Kautylia (ano 300 A.C.).

Há ainda evidências de sistemas de controlo alimentar para
protecção dos consumidores contra fraudes ou más produções na
Grécia Antiga (ex. o controlo da pureza e da qualidade das cervejas
e dos vinhos) e na Roma Antiga (os romanos dispunham de um
sistema público de controlo dos alimentos bem organizado para
proteger os consumidores de práticas fraudulentas ou de produtos
de má qualidade).
Na Europa da Idade Média alguns países votaram leis sobre a
qualidade e inocuidade dos ovos, das salsichas, do vinho e do pão.
Alguns destes regulamentos antigos estão ainda hoje em vigor.

ORIGEM
A expressão Codex Alimentarius é latina e significa Código
Alimentar. O Codex Alimentarius é pois uma colectânea de códigos
escritos internacionais sobre alimentos. Já entre 1897 e 1911, no
Império Austro-Húngaro se desenvolvera a primeira colecção de
normas e descrições de produtos relativas a uma enorme variedade
de alimentos – O Codex Alimentarius Austriacus.
É no entanto na Conferência das Nações Unidas sobre Agricultura e
Alimentação (FAO), realizada em 1943 na cidade de Hot Springs
(Virginia, EUA), que as 44 nações participantes decidiram estabelecer um programa internacional e recomendar a criação de uma
organização internacional de apoio aos governos na elaboração de
"normas de conteúdo nutricional de todos os alimentos importantes" e na "formulação e adopção de normas internacionais semelhantes para facilitar e proteger as trocas desses produtos entre

países". Importância decisiva tem a criação, em 1948, da Organização Mundial de Saúde (OMS) com responsabilidades na área da
saúde humana e particularmente o mandato que lhe é conferido
para a elaboração de normas alimentares.
Estas duas organizações das Nações Unidas iniciam em 1950
reuniões conjuntas de peritos, que desenvolvem trabalhos em
nutrição, aditivos alimentares e matérias relacionadas.
Em 1953 a Assembleia Mundial da OMS chamava a atenção para um
novo problema de saúde pública relacionado com o uso indiscriminado de aditivos nos alimentos e em 1955 uma conferência
conjunta FAO/OMS sobre aditivos recomendava a formação de um
ou mais comités de peritos para tratar os aspectos administrativos
e técnicos dos aditivos químicos e a sua segurança na alimentação.
Assistia-se entretanto na Europa a movimentos que tinham como
objectivo a criação de um código europeu de alimentos, o que de
certo modo acelerou a decisão de estabelecer um programa internacional. É assim que em Outubro de 1960 a primeira Conferência
Regional para a Europa da FAO reconheceu claramente "ser desejável um acordo internacional, em vez de regional, para padrões
mínimos dos alimentos e questões relacionadas, incluindo rotulagem e métodos de análise, como importante meio de protecção
da saúde dos consumidores, assegurando a qualidade e reduzindo
barreiras ao comércio particularmente no mercado rapidamente
integrante da Europa", e convidou os directores gerais a apresentarem uma proposta de programa conjunto FAO/OMS de normas
alimentares à Conferência da FAO.
Em apenas quatro meses a FAO iniciou conversações com a CEE, a
OCDE e o Codex Alimentarius Europaeus, com propostas que levaram ao estabelecimento de um programa internacional de normas
alimentares. Na 11ª sessão da Conferência da FAO, em Novembro de
1961, é aprovada a resolução que dá origem à constituição da
Comissão do Codex Alimentarius, a que se seguiu, na 16ª sessão da
Assembleia Mundial de Saúde em Maio de 1963, a aprovação para o
estabelecimento do programa e a adopção dos estatutos da
Comissão do Codex Alimentarius.

COMISSÃO DO CODEX ALIMENTARIUS
A Comissão do Codex Alimentarius, frequentemente referida
simplesmente como Codex, é um corpo intergovernamental actualmente com 173 países membros e uma organização membro (a UE),
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aberta a todos os membros da FAO ou da
OMS, cujos orgãos principais são:
➔ Comissão (todos os membros – 174)
➔ Comité Executivo (17 membros)
➔ Presidente
➔ 3 Vice-Presidentes
➔ 7 outros membros (1 de cada região)
➔ 6 coordenadores regionais
➔ Secretariado do Codex (elementos
da FAO e da OMS)
➔ Orgãos subsidiários (4 tipos):
■
Comités de questões gerais
(horizontais)
■
Comités de produtos (verticais)
■
Comités de Coordenação Regional
■
Grupos Intergovernamentais
Especiais ad-hoc (task forces)
O quadro resume a organização referida, com a designação dos órgãos subsidiários e o país membro que actualmente acolhe cada um deles.

PONTO FOCAL
Em cada Estado-Membro é designado um Ponto de Contacto
Nacional, que é coordenador e Ponto Focal para as actividades do
Codex. Estabelece a ligação com o Secretariado do Codex, a comunicação com os serviços da Administração envolvidos, com a
indústria e com os grupos de consumidores, e regra geral está num
departamento ministerial. Em Portugal o ponto de Contacto Nacional para o Codex Alimentarius é o Gabinete de Planeamento e
Políticas (GPP), do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas.
Compete fundamentalmente ao Ponto de Contacto Codex:
Estabelecer contactos com outros serviços e ministérios relevantes;
➔ Estabelecer contactos com as organizações da indústria;
➔ Estabelecer contactos com as organizações de consumidores;
➔ Estabelecer mecanismos de colaboração nacional;
➔ Organizar workshops Codex;
➔ Organizar a distribuição/circulação de relatórios;
➔ Promover a elaboração de pareceres escritos (respostas a cartas
circulares, comentários a projectos de documentos e aos diversos pontos das agendas de cada reunião (Comissão e órgãos
subsidiários);
➔ Organizar a rede de troca de informação via internet;
➔ Organizar reuniões de coordenação.
➔

CODEX ALIMENTARIUS
E ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO
Na sequência das conclusões do Uruguay Round de 1994, com a
entrada em vigor dos acordos SPS (relativo à aplicação das medidas
sanitárias e fitossanitárias) e TBT (sobre os obstáculos técnicos ao
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comércio), a pertinência jurídica das normas do Codex ficou particularmente reforçada com a remissão que, nos referidos acordos, é
feita para o Codex Alimentarius.
No âmbito destes acordos presume-se que estarão "conformes"
as medidas nacionais pertinentes que se baseiem em textos
Codex. Nos acordos SPS tais textos são mesmo referência explícita
para normas relacionadas com segurança alimentar e para harmonização de normas nacionais respeitantes à segurança alimentar. Nos acordos TBT, que se referem a regulamentações
técnicas e procedimentos de avaliação de conformidade de produtos alimentares ou não alimentares, tais textos não são
explicitamente referidos, mas encontramos frequentemente a
expressão "normas desenvolvidas por organizações internacionais apropriadas", o que no caso dos alimentos serão claramente
as normas Codex.

CODEX ALIMENTARIUS
E UNIÃO EUROPEIA
Todos os Estados-Membros da UE são membros do Codex. Em 17 de
Novembro de 2003 depois de, na 26ª Reunião da Comissão do Codex
Alimentarius, os directores gerais da FAO e da OMS terem aprovado
as alterações do Regulamento Interno que permitia às organizações de integração económica regionais tornarem-se membros do
Codex, o Conselho da UE decide (Decisão N.º 2003/822/CE) que "…a
Comunidade Europeia apresentará à Comissão do Codex Alimentarius um pedido de adesão, acompanhado de um instrumento
formal especificando que aceita as obrigações dos estatutos em
vigor na data da adesão e de uma declaração única relativa ao
exercício de competências."
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Os Estados-Membros que constituem a UE continuam individualmente a ser membros da Comissão do Codex Alimentarius, sendo
que as posições a assumir são previamente analisadas entre os 27
e a Comissão da UE, que decidem em conjunto as matérias que são
em cada caso da competência da UE, da competência de cada
Estado-Membro ou de competência partilhada.
Para além da análise de documentos continuamente feita via
correio electrónico, efectua-se antes de cada reunião Codex (da
Comissão ou dos seus órgãos subsidiários) uma ou duas (eventualmente mais) reuniões de coordenação com vista ao acerto de
posições a tomar. É elaborada uma agenda anotada que define
ponto a ponto a ordem de trabalhos, a competência respectiva e são
redigidas as posições comuns. Estes documentos são enviados
ao Secretariado Geral do Codex antes da reunião Codex. A estas
reuniões de coordenação preside o Estado-Membro que na altura
detém a presidência da União Europeia.
Desde Julho de 2004, na sequência da aprovação pelo Conselho da
FAO (127ª reunião) de uma derrogação relativa à UE que, em cada
reunião Codex Alimentarius, a Comissão da UE ocupa um lugar junto
da delegação do Estado-Membro que nessa data detém a presidência.

No próximo semestre (Julho/Dezembro de 2007) competirá a
Portugal, enquanto presidente em exercício da UE, assumir a
coordenação europeia da Reunião da Comissão do Codex Alimentarius (2-7 Julho) e dos Comités/Grupos:
➔ Resíduos de Medicamentos Veterinários nos Alimentos (3-7
Setembro);
➔ Alimentos Derivados das Biotecnologias (24-28 Setembro);
➔ Resistência Antimicrobiana (23-26 Outubro);
➔ Higiene dos Alimentos (29 Outubro-3 Novembro);
➔ Nutrição e Alimentos para uso Dietético Especial (12-16
Novembro);
➔ Inspecção e Certificação na Importação e na Exportação (26-30
de Novembro).
Um delegado português integrará ainda a delegação que representa a Região Europa nas duas reuniões do Comité Executivo, as
quais terão lugar no decorrer deste segundo semestre.
É inegável a importância das matérias que constituem os dossiês
destas reuniões, algumas delas algo polémicas, pelo que se antevê
um trabalho de coordenação difícil e de muita responsabilidade.
Maria Antonieta Mestre Quinta Queimada, Membro da Direcção do Comité
Nacional do Leite – FIL/IDF
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PRINCÍPIOS GERAIS
DA LEGISLAÇÃO ALIMENTAR
Graça Mariano e Miguel Cardo

A legislação alimentar em vigor desde Janeiro de 2006 surgiu como
resultado de um grande debate e de várias iniciativas que
pretenderam definir uma política que permitisse não só atingir um
sistema de comércio que garantisse a segurança alimentar, mas
também um conceito coerente e aplicável de livre comércio, sem
promover a concorrência desleal, sem o recurso a estranhas
formas de restrições do mercado impostas pela implementação
diferente das directivas e pelos desiguais graus de exigências da
legislação nacional dos vários Estados-Membros (E.M.).
Deste debate sobre as vantagens e desvantagens da maior ou
menor harmonização resultaram vários documentos que suportam a adopção da presente legislação e que aqui se apresentam.

LIVRO VERDE (1997)
O Livro Verde sobre os Princípios Gerais da Legislação Alimentar na
União Europeia (UE) tem como princípios a promoção da comunicação entre fornecedores e consumidores, a necessidade de
melhorar a aplicação da lei e a comunicação entre os E.M. sobre
práticas de concorrência desleal, eliminação das directivas e
adopção de regulamentos sobre livre concorrência, com vista a
eliminar as diversidades legais e culturais dos vários países e
assim atingir uma total harmonização. Quando tal não for possível,
poderá recorrer-se ao princípio do reconhecimento mútuo, o qual
permitirá uma flexibilização nas áreas mais sensíveis.
A legislação alimentar comunitária deve observar as obrigações
internacionais da UE e as decorrentes dos acordos da Organização Mundial do Comércio. Por outro lado, a UE deve acompanhar a
evolução das normas, directivas, recomendações e códigos de
boas práticas adoptados pelo Codex Alimentarius, assegurando
sempre a protecção do consumidor.
O Livro Verde estabeleceu seis grandes objectivos em matéria de
legislação alimentar, adoptando uma abordagem regulamentar
que abarca toda a cadeia alimentar:
➔ Garantir um nível elevado de protecção da saúde pública, da
segurança e dos consumidores;
➔ Garantir a livre circulação das mercadorias no mercado interno;
➔ Basear a legislação em provas científicas e numa avaliação dos
riscos;
➔ Garantir a competitividade da indústria europeia e melhorar as
perspectivas de exportação;
➔ Fazer da indústria, dos produtores e dos fornecedores os prin46 | N.2 | MAIO 2007

➔

cipais responsáveis da segurança dos produtos alimentares;
Velar pela coerência, racionalidade e clareza da legislação.

LIVRO BRANCO (JANEIRO DE 2000)
O Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos faz uma abordagem radicalmente nova da forma como se deve garantir
elevados padrões de segurança dos alimentos na UE, nomeadamente a necessidade de:
➔ Criação de uma Autoridade Alimentar Europeia (AAE) que se
encarregará da avaliação dos riscos;
➔ Atribuir a principal responsabilidade pela segurança dos
alimentos à indústria, aos produtores e aos fornecedores;
➔ Dar uma importância fundamental à rastreabilidade e rotulagem dos géneros alimentícios;
➔ Basear a segurança dos alimentos em pareceres científicos e no
recurso ao princípio da precaução sempre que necessário, além
de considerar também a higiene como elemento fundamental
da segurança dos alimentos;
➔ Criar um sistema de vigilância, semelhante ao Sistema de Alerta
Rápido, que permita a tomada de medidas de salvaguarda rápidas e eficazes para responder a emergências sanitárias em
toda a cadeia alimentar, incluindo a alimentação animal, e ainda
a conveniência da existência de autocontrolos e boas práticas
de fabrico no sector da alimentação animal;
➔ Realça a importância do controlo do sector da alimentação
animal, bem como da saúde animal no que respeita aos agentes
zoonóticos e ao bem-estar animal para a obtenção de géneros
alimentícios seguros, além da necessidade de alargar os controlos veterinários fronteiriços a todos os produtos destinados
à alimentação animal;
➔ Realça o facto dos diferentes níveis de implementação das
Directivas Comunitárias nos vários E.M. não permitir um mesmo
nível de protecção do consumidor;
➔ Em conjunto com a AAE, promover a informação e a participação
do consumidor na política de segurança alimentar;
➔ Estabelece prioridades e define um plano de acção com a devida calendarização das medidas a tomar e o objectivo de cada
medida em matéria de segurança dos alimentos.

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
(FEVEREIRO 2000)
O princípio da precaução é aplicado quando uma avaliação científica baseada na análise do risco de um fenómeno, de um produto
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ou processo indica que há motivos razoáveis para suspeitar que
efeitos potencialmente perigosos para a saúde dos animais ou das
pessoas possam resultar num risco incompatível com o elevado
nível de protecção escolhido para a UE. Esta avaliação deve ser tão
completa quanto possível e, quando praticável, deve identificar o
grau de incerteza científica em cada fase. A entidade decisora, com
base na avaliação do risco e tendo em conta o grau de incerteza
dessa avaliação, deve, atenta ao nível de risco aceitável determinado para a sociedade pelos responsáveis políticos, aplicar este
princípio.

➔

"Comércio retalhista", aquele que abrange toda a actividade de
manipulação e/ou a transformação de géneros alimentícios e a
respectiva armazenagem no ponto de venda ou de entrega ao
consumidor final, incluindo terminais de distribuição, operações de restauração, cantinas de empresas, restauração
em instituições, restaurantes e outras operações similares
de fornecimento de géneros alimentícios, estabelecimentos comerciais, centros de distribuição de supermercados e
grossistas.

Institui a responsabilização jurídica clara dos operadores das
empresas do sector alimentar pela segurança e a rastreabilidade dos géneros alimentícios. Está estabelecido no Artigo 17º que
os operadores devem assegurar, em todas as fases da produção,
transformação e distribuição nas empresas sob seu controlo,
que os géneros alimentícios ou os alimentos para animais
preenchem os requisitos da legislação alimentar aplicáveis às
suas actividades, e que devem verificar o cumprimento desses
requisitos.

Define os princípios gerais de aplicação destas medidas, tais como
proporcionalidade, não discriminação, coerência, vantagens e
encargos da actuação e revisão face a novos dados científicos. Este
princípio está contemplado no artigo 7º do Regulamento (CE)
nº 178/2002 de 28 de Janeiro.

REGULAMENTO (CE) Nº 178/2002
O Regulamento (CE) Nº 178/2002 de 28 de Janeiro determina os
princípios e normas gerais da legislação alimentar, estabelece
procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios
para efeitos da sua colocação no mercado e cria a Autoridade
Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).

Estabelece no Artigo 18º que os operadores devem assegurar, em
todas as fases da produção, transformação e distribuição, a
rastreabilidade dos géneros alimentícios, dos alimentos para
animais, dos animais produtores de géneros alimentícios e de
qualquer outra substância destinada a ser incorporada num
género alimentício ou num alimento para animais, ou com probabilidades de o ser.

Estabelece a necessidade da garantia da segurança alimentar em
todas as fases da produção, transformação e distribuição de
géneros alimentícios. Isto é, desde a produção primária até ao seu
fornecimento ao consumidor final (do prado ao prato), excluindo-se apenas do seu âmbito a produção primária para uso doméstico e a preparação/manipulação/armazenagem domésticas para
consumo privado (Artigo 1º).

Harmoniza os requisitos da segurança dos géneros alimentícios e
dos alimentos para animais (Artigo 14º). Assume, assim, particular
significado o conceito de que um género alimentício não será
considerado seguro se:
➔ For prejudicial para a saúde pública – considerados os seus
efeitos a curto, médio ou longo prazo, tóxicos cumulativos e
aplicáveis a diferentes categorias de consumidores;
➔ For considerado impróprio para consumo humano – como
resultado de contaminação, deterioração, putrefacção ou
decomposição, considerado o uso a que se destina.
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Estabelece definições no Artigo 3º, tais como:
➔ "Consumidor final", o último consumidor de um género
alimentício que não o utilize como parte de qualquer operação
ou actividade ou do sector alimentar;
➔ "Colocação no mercado", expressão que compreende a detenção, a venda, a distribuição ou qualquer outra forma de transferência de géneros alimentícios;

Dispõe no artigo 19º, a obrigatoriedade dos operadores económicos retirarem do mercado os géneros alimentícios sempre
que considerarem ou tiverem razões para crer que um género
alimentício por si importado, produzido, transformado, fabricado
ou distribuído não está em conformidade com os requisitos da
segurança. Deverão dar imediatamente início a procedimentos
destinados a retirar do mercado o género alimentício em causa
se o mesmo tiver deixado de estar sob o seu controlo imediato.
Deverão ainda informar do facto as autoridades competentes. Se
houver a possibilidade de o produto em questão ter chegado aos
consumidores, o referido operador informá-los-á de forma eficaz e
precisa do motivo da retirada e, se necessário, procederá à recolha dos produtos já fornecidos quando não forem suficientes
outras medidas para se alcançar um elevado nível de protecção
da saúde.
Graça Mariano e Miguel Cardo, Direcção de Serviços de Higiene Pública Veterinária da DGV
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CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS
APLICÁVEIS AOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
Nova legislação da União Europeia
Celcidina Pires Gomes

A ocorrência de diversas crises alimentares desde 1996 deteriorou
a confiança dos consumidores na segurança e no controlo dos
alimentos. Para fazer face a estes acontecimentos a legislação
alimentar europeia era inadequada. O que existia era uma miscelânea de regras para sectores específicos e tipos de produtos,
com lacunas nomeadamente ao nível da produção primária.
No final da década de 90, a União Europeia (UE) deu início à revisão da
legislação alimentar, tendo o Comité Científico das Medidas
Veterinárias Relacionadas com a Saúde Pública (CCMVSP) e o Comité
Científico da Alimentação Humana (CCAH) tecido recomendações
relativas aos princípios para o desenvolvimento de critérios microbiológicos para os géneros alimentícios, seguindo as orientações
dadas pelo Codex Alimentarius em 19971.
No contexto desta revisão, a UE estabeleceu como principal objectivo
da política alimentar europeia assegurar um elevado nível de
protecção da saúde do consumidor no que diz respeito à segurança
dos géneros alimentícios. O Livro Branco sobre a Segurança dos
Alimentos (2000) apela para o grande envolvimento dos operadores
das empresas do sector alimentar sobre quem recai a responsabilidade primária da aplicação dos requisitos necessários para a
segurança alimentar na UE. Este objectivo fundamental da legislação alimentar europeia encontra-se bem definido no Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de
Janeiro de 2002.
Dos perigos associados aos alimentos, físicos, químicos ou biológicos, são estes, e mais precisamente os microbiológicos, os que
acarretam maior risco e de controlo mais difícil, sobretudo se pensarmos no controlo preventivo que é a base da garantia da qualidade.
Os perigos microbiológicos constituem uma das principais causas de
doenças transmitidas pelos alimentos que afectam o ser humano e
podem ser introduzidos em qualquer ponto da cadeia alimentar.
Assim, foi estabelecido como objectivo de segurança que os géneros
alimentícios não devem conter microrganismos nem as suas toxinas
e/ou metabolitos em quantidades que representem um risco inaceitável para a saúde humana.
A fim de contribuir para a protecção da saúde pública e evitar interpretações divergentes, tornou-se necessário estabelecer critérios
de segurança harmonizados em relação à aceitabilidade dos alimentos, designadamente no que se refere à presença de certos
microrganismos patogénicos.
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Enquanto a legislação comunitária referente à higiene dos alimentos e ao controlo das zoonoses estava a ser revista, houve também a
necessidade de rever os critérios microbiológicos vigentes na legislação comunitária, de modo a acompanhar aquele pacote legislativo, tendo em consideração que o Regulamento (CE) nº 853/2004,
que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros
alimentícios de origem animal, e o Regulamento (CE) nº 2160/2003,
relativo ao controlo de salmonelas e outros agentes zoonóticos
específicos de origem alimentar, já incluem algumas provisões de
critérios para microrganismos, parasitas e biotoxinas marinhas.
Assim, a Comissão Europeia (CE) entendeu que, enquanto se aguardava pelas avaliações formais de riscos, se deveria definir, com
carácter transitório, critérios microbiológicos para os géneros
alimentícios sob a forma de regulamento, que acompanhasse aquele
pacote legislativo. Esses critérios seriam assentes na informação
disponível sobre perfis de risco, relativamente a alguns agentes
microbianos, ou numa combinação entre um determinado agente e o
alimento e na informação científica vigente.
Estas medidas deverão ser temporárias mas racionais, justas e
eficientes, porque se basearam numa avaliação inicial dos pareceres
sobre a segurança alimentar enquadrados no contexto da saúde
pública, dos dados científicos e da viabilidade das opções de gestão.
Estas medidas podem ser emendadas, completadas ou revogadas no
âmbito das conclusões das actuais avaliações de risco.

HARMONIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS
MICROBIOLÓGICOS
A legislação comunitária em vigor até 1 de Janeiro de 2006 incluía
alguns critérios microbiológicos para os géneros alimentícios
estipulados em Directivas e Decisões Comunitárias para águas
minerais, carne fresca, carne picada e preparados de carne, leite e
produtos derivados, pescado e ovoprodutos. Estes critérios aplicavam-se a produtos finais, na produção alimentar, bem como no
controlo das importações e comércio intracomunitário, mas não a
nível do mercado retalhista, com excepção dos critérios estipulados
para as águas minerais naturais.
Não existiam critérios para os alimentos de origem não animal e uma
série de outras Directivas incluíam cláusulas que providenciavam a
possibilidade de definir critérios microbiológicos de acordo com o
procedimento comitológico. Além disso, muitos Estados-Membros
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(EM) tinham, nas suas legislações nacionais, critérios microbiológicos adicionais para vários géneros alimentícios.
A falta de critérios comunitários harmonizados conduziu a diferentes interpretações relativamente à aceitabilidade/rejeição de lotes
de alimentos na UE ou importados. Isso provocava sérios e repetitivos problemas no comércio intracomunitário, assim como no
controlo dos produtos provenientes de países terceiros, a nível dos
Postos de Inspecção Fronteiriços. Os produtos provenientes de
países terceiros tinham que cumprir com os diferentes critérios
microbiológicos estipulados nos EM. Os países terceiros regularmente lamentavam-se acerca do emaranhado de diferentes critérios nacionais, que complicavam o acesso dos seus produtos ao
mercado europeu. O mesmo produto devia respeitar diferentes
critérios microbiológicos, desde o mais restrito ao mais flexível, de
acordo com o ponto de entrada no território comunitário.
Neste contexto, o Comité Científico das Medidas Veterinárias
Relacionadas com a Saúde Pública, inquirido sobre o estado da
legislação referente aos critérios microbiológicos dos géneros
alimentícios, deu a sua opinião elaborando um parecer em 23 de
Setembro de 1999, no qual concluiu que os critérios vigentes, sendo
numerosos, variados e estipulados em diferentes legislações, não
foram baseados numa avaliação formal de riscos nem em princípios
aprovados internacionalmente.
O parecer recomenda que os critérios microbiológicos deverão ser
relevantes e eficazes em relação à protecção da saúde do consumidor e a sua aplicação deverá ser praticável. Quando os critérios
forem revistos, deverão ser harmonizados e a existência de problemas relacionados com patogénicos emergentes de origem
alimentar deverá ser tida em consideração, usando-se uma
abordagem horizontal. Na pendência das avaliações formais de
riscos, aquele Comité propôs como medidas transitórias
determinados critérios, que deverão ser revistos na base das
avaliações de risco quando estas estiverem disponíveis.
A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) tem um
papel importante na promoção e na coordenação das avaliações de
risco e das suas metodologias, bem como na interpretação e na consideração das avaliações conduzidas pelos Estados-Membros, por
outros países ou por organizações internacionais. Até agora existem
muito poucas avaliações formais de risco e as avaliações quantitativas dos riscos microbiológicos estão ainda em desenvolvimento.
A EFSA deverá encorajar os EM e as organizações científicas da UE a
conduzirem em colaboração avaliações de riscos microbiológicos, bem como os estudos que providenciem informações para essas
avaliações.

Definição e uso
dos critérios comunitários
Na estipulação de critérios comunitários a CE adoptou a definição
dada pelo Codex Alimentarius, considerando também a aceitabilidade dos processos tal como foi proposto pelos Comités Científicos
da UE. Assim, um critério microbiológico para um alimento define a
aceitabilidade de um produto, de um lote de géneros alimentícios ou
de um processo, baseado na ausência ou na presença, ou no número
de microrganismos (incluindo parasitas) e/ou na quantidade das
suas toxinas/metabolitos por unidade(s) de massa, volume, área ou
lote.
Os critérios microbiológicos dão orientações quanto à aceitabilidade dos géneros alimentícios e dos seus processos de fabrico, manuseamento e distribuição. Contudo, a sua aplicação tem certas limitações devido a razões relacionadas com a amostragem, métodos de
análise e distribuição irregular dos microrganismos. Os testes microbiológicos por si só nunca podem garantir a segurança do género
alimentício. No entanto os critérios estabelecem objectivos e pontos
de referência para ajudar os operadores das empresas do sector
alimentar e as autoridades competentes nas suas actividades de
gestão e de monitorização da segurança dos géneros alimentícios,
respectivamente.
A segurança dos géneros alimentícios é acima de tudo garantida por uma abordagem essencialmente preventiva com recurso
à implementação de códigos de boas práticas de higiene e de
fabrico em toda a cadeia alimentar, bem como pela aplicação de
procedimentos baseados nos princípios do HACCP. Este sistema
permite identificar os perigos que podem ocorrer numa linha
de produção e estabelecer os processos de controlo dos mesmos
para garantir um produto inócuo. Neste contexto, os critérios
microbiológicos são usados como pontos de referência, em especial na validação dos procedimentos do sistema HACCP e de outras
medidas de controlo da higiene dos géneros alimentícios, bem
como na verificação do funcionamento correcto destes sistemas
de controlo.
Consequentemente, torna-se adequado estabelecer critérios
micro-biológicos para esse efeito, ou seja critérios que definam a
aceitabilidade dos processos e também critérios de segurança dos
géneros alimentícios que fixem um limite acima do qual o género
alimentício deve ser considerado inaceitavelmente contaminado
com o microrganismo a que os critérios se referem.

Estabelecer critérios microbiológicos é uma medida de gestão dos
riscos que aumentará, não só a protecção dos consumidores mas
também a competitividade entre os operadores das empresas do
sector alimentar, incluindo os exportadores de países terceiros, pela
estipulação de regras justas e transparentes na UE.
Os critérios nacionais adoptados de acordo com o procedimento
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estipulado na Directiva 93/43/CEE de 1993 poderão ser mantidos
após 1 de Janeiro de 2006, tal como está estipulado no Artigo 17(3)
do Reg nº (CE) 852/2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios (que revoga a Directiva 93/43 ) e desde que tenham sido comunicados à Comissão. Os outros critérios nacionais que constituem
uma barreira ao comércio intracomunitário e não foram adoptados
de acordo com esse procedimento cessam a sua aplicabilidade.
Foi efectuado em 2005 um levantamento sobre este assunto e a
Comissão coligiu todos os critérios em vigor nos EM que foram adoptados de acordo com o referido procedimento. A discussão entre a
Comissão Europeia e os EM continua, no sentido de determinar se
alguns critérios de segurança alimentar que tenham base científica
possam ser retidos e a maneira como serão difundidos. Os critérios
nacionais relativos à higiene dos processos podem ser mantidos em
cada EM. A adopção de critérios comunitários beneficiará o comércio
ao fornecer critérios microbiológicos harmonizados para os géneros
alimentícios e substituindo os critérios nacionais.

ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS COMUNITÁRIOS
No seguimento destes aconselhamentos e no quadro desta remodelação surgiu a necessidade de se estabelecer uma estratégia para a
fixação e implementação dos critérios microbiológicos na UE. Assim,
a Comunicação da Comissão, relativa à Estratégia Comunitária para
o estabelecimento de critérios microbiológicos destinados aos
géneros alimentícios2, descreve a estratégia a seguir para o estabelecimento e revisão dos critérios na legislação comunitária e inclui os
princípios para o seu desenvolvimento e aplicação e as propostas de
medidas a serem tomadas no caso de resultados não satisfatórios.
A estratégia abrange os géneros alimentícios e a cadeia alimentar
(incluindo o comércio retalhista) de modo semelhante ao que está
proposto no chamado novo "pacote legislativo" sobre higiene dos
alimentos, devendo ser aplicada sempre que sejam definidos
critérios microbiológicos. A mesma reconhece o papel limitado dos
critérios microbiológicos neste quadro legislativo que evidencia o
controlo dos perigos nas operações das empresas do sector alimentar. A estratégia refere também que, na revisão ou na estipulação de
novos critérios, deverão ser seguidos os princípios do Codex
Alimentarius, as recomendações dos Comités Científicos da UE e ser
consultada a EFSA. As mudanças propostas até agora pelos Comités
Científicos da UE e da EFSA são extensas, incluindo novas categorias
de alimentos, assim como novos parâmetros microbiológicos. Os
Comités Científicos emitiram já uma série de opiniões que estão
disponíveis nos sites da UE e da EFSA.
No novo pacote legislativo, o Reg. (CE) nº 852/2005, relativo à higiene
dos géneros alimentícios e que define a base legal para o Reg. (CE)
nº 2073/20053, estabelece regras gerais destinadas aos operadores das empresas do sector alimentar no que refere à higiene dos
géneros alimentícios, tendo em especial consideração que são os
principais responsáveis pela segurança daqueles, e reforça a
necessidade de garantir essa segurança ao longo da cadeia alimentar com início na produção primária e de serem estabelecidos critérios microbiológicos baseados numa avaliação científica dos riscos.
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Refere também que é necessário assegurar que os géneros alimentícios importados respeitem pelo menos os mesmos padrões em
termos de higiene que os géneros alimentícios produzidos na UE, ou
padrões equivalentes.

REGULAMENTO (CE) Nº 2073/2005
Tendo em consideração a estratégia comunitária, os aconselhamentos científicos e os princípios internacionais para o estabelecimento e aplicação de critérios microbiológicos para os alimentos
(Codex), a Comissão colocou à discussão, em 2001, o Projecto de
Regulamento relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos
géneros alimentícios, tornando-se importante rever os critérios
microbiológicos estabelecidos para certas categorias de alimentos
de origem animal em Directivas revogadas e estabelecer novos
critérios em conformidade com os aconselhamentos científicos.
Após 20 revisões efectuadas em conjunto com todos os EM, em
24 reuniões até 2005, o Projecto foi publicado sob a forma de Regulamento no Jornal Oficial da UE L 338, em 22 de Dezembro de 2005,
com o nº 2073/2005, aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2006, tendo
entrado em vigor vinte dias após a sua publicação. Além disso foram
discutidos, em sete reuniões de peritos, itens especiais, tais como os
critérios para diferentes sectores alimentares, estudos de durabilidade e da incerteza da medição. Durante a preparação da proposta
foram consultados parceiros privados, a nível bilateral ou colectivo, e
17 organizações europeias na área da higiene alimentar tiveram a
oportunidade de expressar os seus pontos de vista. Esta longa série
de reuniões e consultas demonstra a complexidade do processo
ainda mais dificultada pela resistência de alguns sectores da
indústria e de alguns EM em modificar as suas práticas e regras.
O Reg. (CE) nº 2073/2005 estipula alguns critérios microbiológicos
para certos microrganismos e regras de execução para serem
cumpridos pelos operadores da cadeia alimentar quando implementarem os requisitos gerais e específicos de higiene referidos no
artº 4 do Reg. (CE) nº 852/2004, abrangendo toda a cadeia alimentar, incluindo o mercado retalhista tal como está definido na nova
legislação comunitária sobre a higiene dos alimentos.
As autoridades competentes devem verificar o cumprimento das
regras e critérios estipulados neste regulamento, em conformidade
com o Reg. (CE) nº 882/20044 relativo aos controlos oficiais, sem
prejuízo do seu direito de proceder a outras amostragens e análises,
com o propósito de pesquisar e quantificar outros microrganismos,
suas toxinas e/ou metabolitos, no quadro quer de uma verificação
do processo para os géneros alimentícios suspeitos de não serem
seguros, quer no contexto de uma análise de riscos através de
programas de monitorização e vigilância.
Em conformidade com o Reg. (CE) nº 882/2004, os EM devem
assegurar que os controlos oficiais sejam realizados regularmente,
em função dos riscos e com uma frequência adequada, nas fases
apropriadas da produção, transformação e distribuição dos géneros
alimentícios, de modo a assegurar que os critérios estipulados no
Reg. nº 2073/2005 são cumpridos pelos operadores das empresas do
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Objectivos do Reg. (CE) nº 2073/2005
➔

➔
➔

➔

➔

➔

➔

Implementar provisões do Reg. (CE) nº 852/2004 sobre a higiene
dos géneros alimentícios, que constitui a base legal do Reg. (CE)
nº 2073/2005;
Harmonizar os critérios microbiológicos na UE;
Assegurar um nível elevado de protecção do consumidor no que diz
respeito à segurança alimentar;
Rever os critérios microbiológicos tomando em consideração
os aconselhamentos científicos, os princípios aprovados internacionalmente e os resultados das avaliações formais de risco;
Estabelecer novos critérios microbiológicos onde só houver uma
necessidade absoluta e onde a sua aplicação for praticável em
conformidade com os aconselhamentos científicos;
Estipular critérios microbiológicos para serem cumpridos pelos
operadores;
Estipular dois tipos de critérios:

■ Critérios de segurança dos géneros alimentícios, que definem a
aceitabilidade de um produto ou de um lote de géneros alimentícios.
Aplicam-se a produtos no fim do processo de fabrico ou aos produtos
colocados no mercado, incluindo o mercado retalhista até ao
consumidor. São também aplicáveis nos pontos de entrada do
território europeu aos produtos importados de países terceiros e no
comércio intracomunitário. Fixam um limite acima do qual um género
alimentício deve ser considerado inaceitavelmente contaminado com
os microrganismos a que os critérios se referem. Foram propostos
para microrganismos patogénicos que são responsáveis por
toxinfecções alimentares no Homem ou são capazes de causar uma

sector alimentar. Este regulamento é aplicável sem prejuízo de
outras regras específicas respeitantes ao controlo dos microrganismos estabelecidas na legislação comunitária.
Os critérios microbiológicos estabelecidos neste regulamento
devem estar abertos a reexame e, se necessário, serem revistos ou
completados tendo em conta a evolução no domínio da segurança
dos géneros alimentícios e da microbiologia alimentar, o que inclui os
progressos registados na ciência, tecnologia e metodologia, as
alterações de prevalência e níveis de contaminação, a evolução da
população de consumidores sensíveis, bem como os eventuais
resultados das avaliações de riscos. A CE deve consultar a EFSA antes
de propor critérios microbiológicos.
Foram colocados recentemente à EFSA novas questões relativas à
adequabilidade da estipulação de alguns critérios microbiológicos
para os géneros alimentícios no que diz respeito ao Campylobacter
spp, Bacillus spp, Clostridium spp e Enterobacter sakazakii.
Em 2006 foi dada continuação à discussão sobre os critérios
microbiológicos e foi elaborado o documento de trabalho
SANCO/1797/2006 REV 3. Este documento, que vai na terceira
revisão, propõe alterações de acordo com novas opiniões emitidas pelo Painel Científico dos Riscos Biológicos da EFSA (BIOHAZ
Panel), relativamente à relação entre as Enterobacteriaceae como
indicadoras da presença de Salmonella e Enterobacter sakazakii,
em fórmulas para lactentes desidratadas e fórmulas de seguimento.
Neste caso foi aconselhado o controlo em paralelo destes microrganismos, concluindo que as Enterobacteriaceae, no ambiente de

afecção grave. São propostos se o risco é relevante e se promovem o
grau de protecção esperado no consumidor. Têm carácter obrigatório e
o não cumprimento conduz a rejeição, escolha, reprocessamento ou
retirada do mercado do produto ou lote em questão. Um critério
microbiológico obrigatório (mandatário) deverá ser somente aplicado
àqueles produtos e/ou pontos da cadeia alimentar onde não estiver
disponível outra ferramenta mais efectiva e onde possa promover o
grau de protecção esperado no consumidor.
■ Critérios de higiene dos processos, que definem a aceitabilidade
dos processos. Aplicam-se durante o processo de produção indicando
se este funciona de modo aceitável. Estipulam um valor indicativo de
contaminação, acima do qual são requeridas acções correctivas, com
o objectivo de manter a higiene do processo de acordo com a legislação alimentar. São aplicáveis à indústria alimentar nas fases de
preparação, produção e processamento dos géneros alimentícios em
questão. São estipulados para um produto numa etapa específica do
processo e não se aplicam aos produtos colocados no mercado. São
geralmente usados na monitorização do processo de preparação
e transformação, sendo indicativos das boas práticas de higiene
(BPH) e do correcto funcionamento do sistema HACCP. Têm carácter
orientador e o não cumprimento conduz a acções correctivas no
processamento e manuseamento dos géneros alimentícios. As
medidas requeridas dependerão dos riscos envolventes, do local de
aplicação na cadeia alimentar e do produto em questão.
➔

Incluir um método de referência para cada critério.

processamento e no produto, são bons indicadores da aplicação das
boas práticas de higiene.
Foi também proposto o controlo de Bacillus cereus, em fórmulas para
lactentes desidratadas e alimentos dietéticos desidratados destinados a fins medicinais específicos para lactentes com menos de seis
meses, como critério de higiene do processo.
Os estudos relativos ao Campylobacter e Clostridium irão continuar a
nível comunitário, no sentido de se obterem informações relevantes
para que sejam elaboradas avaliações de risco de acordo com o
procedimento estabelecido na UE. A Comissão consultará então os
Comités Científicos da UE e a EFSA antes de propor critérios relativamente a estes microrganismos.
Celcidina Pires Gomes, Responsável pelo Serviço de Microbiologia Alimentar e
Laboratório Nacional de Referência para o Leite Cru, do Departamento
de Higiene Pública do LNIV. Participação na discussão dos critérios microbiológicos e em programas da UE.
_______________
1
2
3

4

CAC/GL21-1997, Principles for the development and application of microbiological
criteria for foods.
Documento SANCO/1252/2001, Discussion paper on strategy forseting
microbiological criteria for foodstuffs in community legislation, p. 34.
Regulamento (CE) nº 2073/2005 da Comissão de 15.11.2005, relativo a critérios
microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios, JO L 338, de 22.12.2005, p. 1.
Rectificado no JO L 278 de 10.10.2006, p.32. Rectificado no JO L 283 de 14.10.2006,
p. 62 versão portuguesa (limites dos ovoprodutos). Rectificação JO L 283 de
14.10.2006, p.62 da versão inglesa.
Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24.4.2004,
relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do
cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e aos géneros
alimentícios e das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais (JO L 165 de
30.4.2004). Rectificação JO L 191 de 28.5.2004, p.1.).
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IMPORTAÇÕES E A SEGURANÇA
DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
Responsabilidades nas importações provenientes de países terceiros
Flávia Gaspar

Não é necessário estar particularmente atento às questões da
segurança alimentar para nos darmos conta de problemas relacionados com as importações provenientes de países terceiros.
Qualquer aeroporto da União Europeia (UE) faz questão de relembrar aos viajantes, turistas ou não, das restrições em termos de
introdução, ainda que para consumo próprio e quase imediato,
de determinados produtos ou géneros alimentícios originários de
países fora da UE, ou países terceiros. Estas práticas restritivas e
de controlo fronteiriço são comuns a outras nações não integrantes da União Europeia, como os EUA.
Esta será a face mais visível dos controlos à entrada de géneros
alimentícios no espaço da UE, verdadeiro casulo de segurança
alimentar e elevado nível de exigência. Na realidade, a UE constitui
actualmente o mercado de mais elevado nível de exigência,
procurando assegurar a todos os consumidores aquele que é um
dos direitos básicos consagrado na política e na legislação comunitárias: a segurança dos géneros alimentícios.
Paradoxalmente, quando inquiridos, os consumidores da União
Europeia não se revelam particularmente tranquilos quanto à
segurança dos produtos que circulam no mercado único e que são
colocados à sua disposição. Para este efeito, terão sem dúvida
contribuído as crises que assolaram o sector nas últimas décadas
(dioxinas, ESB, apenas para citar alguns exemplos), quase todas
com origem na própria UE. Com o propósito de tranquilizar o consumidor europeu reforçam-se os sistemas de controlo, quer ao
nível dos produtos produzidos no seio da UE quer para aqueles que
se pretende introduzir neste mercado.
Através das disposições legais adoptadas, a UE torna possível a
livre circulação de mercadorias no seu espaço económico, responsabilizando os operadores da cadeia comercial pelo cumprimento das exigências em vigor. Se por um lado esta livre circulação
de bens e as directivas de harmonização são favoráveis às organizações multinacionais, que assim proporcionam aos seus clientes produtos variados, provenientes dos diferentes Estados-Membros onde operam, também tornam incontornáveis investimentos
crescentes para que seja dada a necessária resposta às exigências, também crescentes, da UE.
No âmbito das trocas intracomunitárias, no que se refere aos produtos de origem animal, a circulação de mercadorias faz-se entre
estabelecimentos autorizados para o efeito e sob comunicação
prévia às entidades oficiais. É ainda necessário manter um registo
dos produtos recepcionados, provenientes destas operações,
identificando o estabelecimento de origem e, anualmente, comu52 | N.2 | MAIO 2007

nicar estes elementos às entidades oficiais competentes. Subjacentes à possibilidade de realizar trocas destes produtos com
outros Estados-Membros estão diversos requisitos avaliados pela
entidade competente.

RESPONSABILIDADES DO IMPORTADOR
Num contexto de crescente globalização, em que concorrem produtos com custos de produção muito distintos, as pressões do
mercado incentivam as organizações a procurar, fora da UE, respostas para a crescente procura de variedade e baixo preço. E nos
países terceiros surgem amiúde oportunidades interessantes
nestes aspectos.
No entanto, se a responsabilização no interior do espaço europeu
é partilhada entre os diferentes actores da cadeia de distribuição,
da produção primária à colocação à disposição do consumidor, o
mesmo não se aplica às importações de territórios exteriores à
União Europeia. Neste caso, o importador assume integralmente
toda a responsabilidade pela segurança dos produtos importados.
Depois de transposta a fronteira "externa" da Europa, não surgirão
outros obstáculos à circulação do produto, tornando-se o importador o único responsável, respondendo por um processo que não
controla ou nem conhece.
As trocas extra comunitárias são, assim, claramente mais problemáticas para os operadores: géneros alimentícios produzidos em
nações com referenciais, exigências e padrões distintos dos
comunitários, por vezes a distâncias físicas que implicam transportes realizados em condições adversas para a segurança alimentar.
Compete ao importador assegurar que, uma vez num qualquer
linear de um estabelecimento comercial, o produto apresenta os
mesmos níveis de segurança a que o consumidor europeu tem
direito.
Diversas iniciativas da União Europeia tendem a minimizar o impacte e as dificuldades com que se deparam os operadores que
realizam importações de países terceiros, nomeadamente:
➔

➔
➔

Pré-aprovação de estabelecimentos para os produtos de origem
animal, cujas listas são permanentemente actualizadas e ficam
disponíveis;
Disposições legais impondo condições em termos de certificados veterinários ou outros requisitos de certificação;
Missões do Food & Veterinary Office para avaliar os sistemas e
disposições em termos de segurança alimentar nos países
exportadores.

Os regulamentos do designado "pacote de higiene" exigem o
mesmo nível de segurança e cumprimento para os estabelecimentos de origem fora da UE (que pretendam exportar), procurando que a visão europeia e os princípios de gestão da qualidade e monitorização da segurança alimentar ao longo do
processo/circuito sejam adoptados por cada vez maior número
de Estados e organizações.
A tranquilidade dos importadores passaria por monitorizar
"in loco", com os seus próprios recursos, os processos, controlos,
origem e qualidade das matérias-primas, mas esta opção raramente é economicamente interessante em operações pontuais, justificando-se plenamente (de um ponto de vista puramente económico) se inserida em relações comerciais com continuidade. Uma alternativa bastante vulgarizada consiste em
recorrer a prestadores de serviço internacionais, especializados
na inspecção e certificação e conhecedores das exigências do
cliente e da realidade do país de origem, que funcionam como
garante das operações.
Quando o importador, ciente da sua responsabilidade, procura
monitorizar no país exportador a qualidade dos produtos e/ou
matérias-primas antes de efectivar a importação, depara-se
com uma dificuldade acrescida e inusitada, a de que os métodos
laboratoriais implementados nos laboratórios locais raramente
coincidem com aqueles reconhecidos na UE. Muito embora os
métodos de referência para a UE emanem de organismos internacionais (ISO,…), nem sempre são tomados como base de
trabalho nos países terceiros, sobretudo ao nível de laboratórios não oficiais, normalmente com tempos de resposta mais
curtos e permitindo a obtenção dos resultados em tempo útil.
Esta questão pode impossibilitar a comparação dos resultados
dos ensaios obtidos com os valores-guia ou limites legais
impostos, em vigor no mercado único.
Assim, uma prática que permitiria prevenir na origem a importação de produtos não seguros ou não cumprindo os requisitos
da UE, torna-se menos interessante. A aproximação entre os
diferentes Estados (Membros e Terceiros) no que refere a métodos de ensaio de produtos alimentares será, sem dúvida, um
factor de incremento das trocas comerciais de produtos alimentares, possibilitando maior confiança de todos os intervenientes: operadores económicos, autoridades da UE e o próprio consumidor.
Na aplicação de sistemas de controlo de importações obtêm-se
melhores relações custo/benefício quando se realizam operações regulares para o mesmo par produto/fornecedor, permitindo estabelecer histórico de incidentes e níveis de cumprimento, conhecimento das condições reais de produção dos
géneros alimentícios e continuidade de relações comerciais
baseadas na confiança.

Flávia Gaspar, Coordenadora da Qualidade, Segurança e Ambiente do
Grupo Mosqueteiros
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Segurança Alimentar na Europa

UMA RESPONSABILIDADE
PARTILHADA
A União Europeia e a Autoridade Europeia
para a Segurança dos Alimentos (EFSA –
European Food Safety Authority) reúnem
as competências em matéria de segurança alimentar e respectiva análise dos
riscos. Cabe à Comissão e ao Parlamento
Europeu a gestão dos riscos na cadeia
alimentar, nomeadamente a discussão,
definição e aprovação dos requisitos
legais a cumprir por todos os 27 Estados-Membros. À EFSA cabe avaliar e comunicar os riscos junto do consumidor,
nomeadamente através das redes de
alerta, antecipar e prevenir os riscos alimentares, realizar estudos e emitir pareceres científicos, bem como dinamizar
uma colaboração estreita com as entidades nacionais de segurança alimentar.
Num espaço comunitário de portas abertas, que conduz a uma necessária harmonização de procedimentos, cada país tem
de possuir as suas entidades que garantam eficazmente a segurança alimentar
nas três áreas – gestão, avaliação e comunicação dos riscos, segundo o modelo
que cada um escolheu para o fazer. Há os
que optaram por integrar as três áreas de
competência numa só entidade, caso de
Portugal, e há os que seguiram o modelo europeu da EFSA mantendo separada
a avaliação e comunicação dos riscos da
gestão dos riscos e actividade fiscalizadora.
Numa pesquisa que desenvolvemos junto
das instâncias comunitárias e das entidades nacionais, apresentamos como os
27 Estados-Membros enquadram as suas
competências e assumem os objectivos
em matéria de segurança alimentar, cada
um com as suas nuances próprias.
Pesquisa de Suzana Rocha Pereira
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ALEMANHA
BVL - Bundesamt für
Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit
Competências: Coordenar as várias entidades responsáveis pela segurança alimentar
nos vários estados federais que compõem a
Alemanha e fazer uma gestão e avaliação dos
riscos em matéria de segurança alimentar. A
responsabilidade pela gestão dos riscos é
partilhada por várias instituições estatais
como forma de garantir uma melhor transparência e partilha de responsabilidades. A
Autoridade para a Segurança Alimentar tem
ainda vários especialistas em produtos alimentares, rações, protecção de plantas, produtos veterinários e em legislação sobre
modificação genética.
Objectivos: Coordenar os vários organismos
descentralizados de controlo da qualidade e
segurança alimentar.
www.bvl.bund.de
ÁUSTRIA
AGES - Österreichische Agentur
für Gesundheit und
Ernährungssicherheit GmbH
Competências: Esta agência resulta de uma
fusão em 2002 de vários organismos que
asseguravam a segurança alimentar. A legislação determina que cabe a esta agência a
avaliação da segurança alimentar e a vigilância e alertas de doenças animais. Estabelece ainda competências na área das inspecções de saúde animal e também de controlo
de substâncias para uso agrícola e animal.
Objectivos: Garantir a segurança alimentar,
controlo de doenças animais e assegurar
parâmetros de qualidade na comercialização
de alimentos, nomeadamente fruta, vegetais
e peixe.
www.ages.at

BÉLGICA
AFSCA - Agence Fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne Alimentaire
Competências: Implementação do sistema de
autocontrolo e de notificação obrigatória e
dos requisitos relativos às normas de higiene. Criação e desenvolvimento de uma metodologia que permita avaliar o cumprimento
das regras de avaliação do risco e execução
de um programa de verificação das normas
em vigor. Para além da componente normativa, cabe-lhe ainda verificar o respeito pelas
normas de controlo de saúde e bem-estar
animal e das plantas.
Objectivos: A sua principal responsabilidade
é garantir a segurança alimentar em toda a
cadeia alimentar. Cabe-lhe ainda a gestão e a
comunicação dos riscos.
www.favv-afsca.fgov.be

CHIPRE
O Chipre ainda não tem uma agência para a
segurança alimentar. Em substituição tem
um Conselho composto por vários membros
de diversos departamentos governamentais
ligados directa ou indirectamente ao tema,
aos quais se juntam delegados da Associação
dos Consumidores e dos Municípios. Este conselho coordena todas as actividades relacionadas com a segurança alimentar. Contudo,
o Chipre encontra-se num processo de preparação de uma agência com este âmbito
específico para um futuro próximo.
www.moh.gov.cy/moh/sgl/sgl.nsf
DINAMARCA
Danmarks Fødevareforskning
Competências: As competências em matéria
de segurança alimentar foram divididas em
dois institutos, aos quais compete a condução de pesquisa em matérias relacionadas
com a nutrição, segurança alimentar, ambiente e saúde, bem como a elaboração de
recomendações. Cabe-lhes ainda a pesquisa
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sobre doenças animais.
Objectivos: Assegurar a qualidade alimentar
através de diferentes áreas, desde a nutrição, segurança alimentar, ambiente e saúde
animal.
www.dfvf.dk
ESLOVÁQUIA
SVFA - State Veterinary and Food
Administration
Competências: A fiscalização é feita de acordo com o Plano Nacional de Controlo Oficial
de Produtos Alimentares estabelecido pelo
Ministério da Agricultura, em sintonia com as
instruções metodológicas de amostragem
estabelecidas anualmente pela SVFA. O controlo oficial é assumido pelo DVFA - District
Veterinary and Food Administrations, unidades a nível local, que funcionam em qualquer estádio de produção, processamento ou
distribuição alimentar.
Objectivos: Garantir a segurança alimentar
nos vários sectores da cadeia alimentar.
www.svssr.sk

ESLOVÉNIA
Na Eslovénia não existe uma agência para a
segurança alimentar. O controlo é assegurado da seguinte forma:
– A legislação é elaborada por dois ministérios: Ministério da Agricultura, Produção
Florestal e Alimentação; Ministério da Saúde.
– A gestão do risco está a cargo de três entidades: Inspecção da Agricultura, Produção
Florestal e Alimentação; Administração Veterinária; Inspecção da Saúde.
– A avaliação do risco, por sua vez, é da
competência partilhada por três organismos:
Instituto da Agricultura, Instituto Nacional de
Veterinária e Instituto de Saúde Pública.
www.mkgp.gov.si
ESPANHA
AESAN - Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición
Competências: Redução dos riscos de doenças transmitidas ou veiculadas através dos
alimentos, garantir a eficácia dos sistemas
de controlo dos alimentos, promoção de uma
alimentação variada e equilibrada para a
melhoria da saúde da população. É um organismo autónomo do Ministério da Saúde e
Consumo.
Objectivos: Garantir a segurança alimentar
a todos os níveis, procurando antecipar po-

tenciais riscos e assegurando aos consumidores a conformidade com os princípios da
qualidade.
www.aesan.msc.es
ESTÓNIA
Ministério da Agricultura
Competências: Cabe a este órgão do governo
a responsabilidade pelo controlo da segurança alimentar. Tem funções de supervisão na
cadeia alimentar, assegurando o cumprimento ao nível da medicina veterinária, da protecção da saúde e bem-estar animal. Está também a seu cargo a verificação da produção
agrícola e o uso da terra. Supervisiona a qualidade das rações e a protecção da qualidade
das plantas, bem como o desenvolvimento
rural de acordo com os princípios das boas
práticas agrícolas.
Objectivos: Garantir o cumprimento das normas de respeito pela segurança alimentar.
www.agri.ee
FINLÂNDIA
Evira - Elintarviketurvallisuusvirasto
Competências: Controlo e inspecção da qualidade e segurança de todos os produtos alimentares, desde a produção até à mesa.
Cabe-lhe a verificação da produção agrícola
e florestal, assim como da saúde e bem-estar
animal. Recolhe amostras que analisa no seu
laboratório. Faz ainda parte das suas competências actividades de pesquisa científica e
diagnóstico de doenças nos animais.
Objectivos: Assegurar a segurança alimentar
em todas as suas componentes, sendo ainda
responsável pela fiscalização.
www.evira.fi
FRANÇA
AFSSA - Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments
Competências: Criada em 1999, tem um papel
de alerta em matéria de competências sanitárias e de avaliação dos riscos nutricionais,
emitindo avisos aos consumidores. Emite
recomendações, dá apoio técnico e científico,
leva a cabo acções de informação e de formação. A agência é consultada em todas
as matérias relevantes relacionadas com a
segurança alimentar e também aquando da
produção de legislação e regulamentação
sobre estas questões. Não tem competências
inspectivas. A sua tutela é tripartida entre o
Ministério da Saúde, da Agricultura e do Consumidor.

Objectivos: Assegurar a segurança alimentar
em todo o circuito da cadeia alimentar e avaliar os riscos existentes. Responsável desde
o controlo da alimentação animal, passando pelos resíduos químicos, medicamentos
veterinários e produtos fitossanitários.
www.afssa.fr
GRÉCIA
EFET - Hellenic Food Authority
Competências: Coordenação das acções de
implementação da legislação sobre segurança alimentar, através de um sistema de controlo oficial desde a fase de produção. Para
uma maior eficácia, possui órgãos de controlo regional descentralizados pelo país.
Tem ainda funções de prevenção de fraude
no sector alimentar e é responsável pelo sistema de alerta rápido.
Objectivos: Assegurar que todos os produtos
alimentares produzidos, distribuídos e comercializados em território grego cumprem
os padrões de segurança e higiene alimentar
e, ainda, verificar se estão de acordo com as
normas legais em vigor e os códigos de boas
práticas.
www.efet.gr
HOLANDA
VWA - VOEdsel en Waren
Autoriteit
Competências: Controlo de toda a cadeia
alimentar, desde as matérias-primas, passando pelo processamento dos produtos, até
ao seu consumo. As suas principais funções
são as de supervisão, avaliação dos riscos e
alerta dos riscos. Tem também a seu cargo a
gestão de crises e aconselhamento às entidades envolvidas.
Objectivos: Protecção da saúde humana e
animal. Faz a monitorização dos produtos
alimentares de forma a salvaguardar a saúde
pública e a saúde e bem-estar dos animais.
www.vwa.nl
HUNGRIA
Hungarian Food Safety Office
Competências: É responsável pela preparação, consulta, recomendação, informação e
coordenação de todas as matérias relacionadas com a segurança alimentar, em conjugação com a EFSA e outras agências europeias de segurança alimentar. É essencialmente um órgão consultivo. Cabe-lhe a emissão de alertas sobre riscos para a saúde
pública e em matéria alimentar.
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Objectivos: Controlar aos diferentes níveis a
segurança alimentar, emitindo recomendações e contribuindo para a identificação dos
riscos existentes e para a sua eliminação.
www.mebih.gov.hu
IRLANDA
FSAI - Food Safety Authority
of Ireland
Competências: É um órgão independente,
adstrito ao Ministério da Saúde e da Criança,
que se dedica à protecção da saúde pública e
dos interesses dos consumidores nas questões relativas à higiene e segurança alimentar. Cabe-lhe ainda fazer recomendações
a todas as entidades envolvidas no circuito da
cadeia alimentar e também coordenar-se
com as outras agências europeias do sector.
Deve ainda fazer uma avaliação dos riscos e
ser responsável pelos alertas aos consumidores.
Objectivos: Criada em 1998, a sua principal
função é garantir que toda a alimentação
produzida, distribuída e comercializada no
país cumpre todos os parâmetros de segurança alimentar e de higiene, além de assegurar que a legislação em vigor nesta matéria
é cumprida.
www.fsai.ie
ITÁLIA
ISS - Istituto Superiore di Sanità
Competências: Tem um alargado leque de
tarefas. Pesquisa, documentação e informação, pesquisa científica e cooperação internacional em matéria de segurança alimentar
são algumas das funções que lhe estão atribuídas. Tem ainda competências no que diz
respeito à inspecção, monitorização e certificação.
Objectivos: É o organismo de topo em matéria de apoio científico e técnico do Serviço
Nacional de Saúde Pública italiano. Pesquisa, controlo e a elaboração de pareceres
científicos sobre a protecção da saúde pública são as suas principais atribuições e objectivos.
www.iss.it
LETÓNIA
PVD - Pãrtikas un Veterinãrais
Dienests
Competências: Controlo da circulação de
alimentos, vigilância e controlo veterinário,
controlo sanitário nas fronteiras, investigação laboratorial.
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Bulgária e

Roménia

Estes dois Estados-Membros estão proibidos de exportar para o espaço da União Europeia suínos
vivos, carne de suíno e certos produtos derivados da carne de suíno devido à existência em ambos
da peste suína clássica. Os dois países apresentaram antes da adesão planos com vista à
erradicação da doença, seja em suínos selvagens seja em suínos domésticos, porém a situação
actual exige que se mantenha a referida proibição.
Os dois países, que aderiram à UE em Janeiro deste ano, não criaram ainda mecanismos para
garantir a total segurança alimentar, nomeadamente a criação de um sistema adequado de
recolha e de tratamento de animais mortos e de subprodutos animais em todo o seu território,
bem como completar o melhoramento das instalações de transformação, daí a aplicação de
restrições relativas também à utilização de certos subprodutos animais, por exemplo, no que diz
respeito aos alimentos para animais.
A lista dos estabelecimentos agro-alimentares búlgaros e romenos não autorizados a vender os
seus produtos nos Estados-Membros durante um período de três anos, uma vez que não cumprem
ainda as regras comunitárias, foi actualizada até à data da adesão. As listas actualizadas incluirão,
se necessário, outros estabelecimentos não conformes. Este procedimento baseia-se em medidas
transitórias previstas no Acto de Adesão.

Objectivos: Inspeccionar os produtos alimentares em toda a cadeia de produção, garantir
a segurança alimentar, salvaguardar o cumprimento das normas estabelecidas em
termos de saúde e bem-estar animal.
www.pvd.gov.lv
LITUÂNIA
SFVS - State Food and Veterinary
Service
Competências: Garantir a segurança e qualidade alimentar. Para isso, é dotado de um
corpo de inspectores que levam a cabo
acções no terreno de verificação e inspecção
da conformidade com as normas de segurança, higiene, etiquetagem e de controlo da
produção, distribuição e comercialização de
rações. Cabe-lhe ainda a monitorização e
controlo das doenças infecciosas nos animais, a garantia da segurança alimentar
através do controlo de todas as etapas de
manipulação alimentar (do prado ao prato), a
salvaguarda dos interesses dos consumidores, bem como a verificação da conformidade na rotulagem dos produtos.
Objectivos: Desenvolver e implementar a
política do governo em matéria de segurança e qualidade alimentar e ainda a saúde e
bem-estar animal.
www.vet.lt
LUXEMBURGO
OSQCA - Organisme
pour la Sécurité et la Qualité
de la Chaîne Alimentaire
Competências: Elaboração de um programa
integrado de controlo plurianual, gestão do
sistema de alerta rápido nos produtos alimentares e rações animais, supervisão da

formação do pessoal responsável pelos controlos oficiais, definição dos critérios necessários para o registo das explorações envolvidas na cadeia alimentar
Objectivos: Garantir a segurança alimentar
em toda a cadeia.
www.securite-alimentaire.lu
MALTA
FSC - Food Safety Commission
Competências: Levar a cabo acções que garantam que todos os produtos alimentares
produzidos, distribuídos e comercializados
em Malta cumprem os padrões de segurança
e higiene alimentar, além da verificação da
sua conformidade com as normas legais em
vigor.
Objectivos: Garantir o controlo da segurança
alimentar e promover a divulgação de informação nesta área.
www.health.gov.mt
POLÓNIA
Chief Sanitary Inspectorate
Competências: Supervisão sanitária preventiva, nomeadamente no que diz respeito a
questões ambientais que podem pôr em risco
a saúde humana. Supervisão sanitária sistemática de forma a garantir o cumprimento
dos padrões de qualidade sanitária e de
higiene, monitorização epidemiológica e de
detecção de doenças. E ainda informação ao
público sobre questões de higiene e prevenção de doenças. Tem funções de inspecção.
Objectivos: Controlo da qualidade e segurança alimentar, da nutrição e das condições
de higiene e sanidade.
www.gis.gov.pl
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PORTUGAL
ASAE - Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica
Competências: A ASAE, sob a tutela do Ministério da Economia e da Inovação, agrega
várias competências antes dispersas por
diversos organismos, concentrando o controlo oficial dos géneros alimentícios e a fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação reguladora das actividade económicas
dos sectores alimentar e não alimentar, bem
como a responsabilidade pela avaliação e
comunicação dos riscos na cadeia alimentar.
Objectivos: Obter uma defesa mais eficaz dos
consumidores e da leal concorrência entre
os operadores da cadeia alimentar e não
alimentar.
www.asae.pt
REINO UNIDO
FSA - Food Standards Agency
Competências: Monitorização da qualidade
alimentar, controlo dos riscos para os
consumidores, nomeadamente no que diz
respeito a contaminações dos alimentos,
apoio nutricional e melhoria da qualidade

da alimentação da população, informação
aos consumidores, redução das doenças
provocadas ou induzidas pelos alimentos.
É uma agência do governo, mas não reporta a
um ministério em particular. Tem funções de
inspecção apenas na área das carnes.
Objectivos: Fornecer informações e recomendações ao público e ao governo sobre
segurança alimentar do "pasto até ao garfo",
em matérias de nutrição e alimentação. Tem
ainda funções de protecção da saúde pública
dos consumidores através da monitorização
da segurança alimentar.
www.food.gov.uk
REPÚBLICA CHECA
ICBP - Institute of Agriculture and
Food Information
Competências: Divulgação de informação aos
consumidores sobre problemas na área da
saúde e segurança alimentar, alertas de riscos, informação sobre resultados de pesquisas no sector alimentar, nutrição, tecnologias
ligadas ao processamento de alimentos,
elaboração e divulgação de normas e comportamentos com vista a assegurar a higiene.

Objectivos: Assegurar a segurança alimentar
e promover a informação e a comunicação em
matérias relacionadas com a qualidade e a
segurança alimentar.
www.bezpecnostpotravin.cz
SUÉCIA
NFA - National Food
Administration
Competências: Controlo da qualidade dos
alimentos e a sua conformidade com as normas de protecção dos consumidores, em
termos de rotulagem, informação, origem e
higiene. Informação sobre questões nutricionais, hábitos de consumo alimentar e de
saúde pública. Tem várias delegações descentralizadas que asseguram a nível local o
cumprimento das normas de segurança alimentar.
Objectivos: Protecção do interesse dos consumidores, garantindo a segurança alimentar através de um controlo da qualidade e do cumprimento dos códigos de boas
práticas.
www.slv.se
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MODELO EUROPEU
DE SEGURANÇA ALIMENTAR
João Machado

A Autoridade Europeia para a Segurança
dos Alimentos (EFSA – European Food
Safety Authority) foi criada em Janeiro de
2002, na sequência das crises na segurança dos alimentos ocorridas nos anos 90
(BSE, dioxinas), que levaram à perda
de confiança dos consumidores na política europeia de segurança alimentar até
então existente.

Comissão Europeia, Parlamento Europeu
e governos da União Europeia, tendo por
base os pareceres científicos independentes elaborados pela EFSA. A esta
entidade compete a avaliação dos riscos,
a qual envolve a análise de dados e
elaboração de estudos de avaliação dos
riscos causados por uma determinada
ocorrência científica.

Tornava-se necessária a criação de uma
autoridade independente, com inegável
competência científica e de grande transparência, que restabelecesse e mantivesse a confiança dos consumidores europeus num novo sistema de segurança
alimentar, cujo principal objectivo fosse
a protecção da saúde pública. Surgiu
assim a EFSA, que se tornou numa referência europeia na avaliação dos potenciais riscos associados à cadeia alimentar.

O Comité Científico, os grupos e serviços
de peritos da EFSA elaboram pareceres
científicos relativos a todos os temas que
se relacionem directa ou indirectamente
com a segurança dos alimentos, destinados à alimentação humana e animal,
bem como a saúde e bem-estar animal e a
protecção das plantas.

A EFSA é uma agência europeia, financiada
pelo orçamento comunitário, mas que
funciona de uma forma independente,
sendo sistematicamente avaliada por
rigorosas auditorias externas. A sua gestão é assegurada por um Conselho de
Administração constituído de forma a
garantir o interesse público e a independência da agência. Não representa
nenhum governo, nem qualquer organização do sector.

A comunicação dos riscos associados com
a cadeia alimentar é também uma competência-chave da EFSA, que assegura a
todas as partes interessadas e ao grande

público informações oportunas, fiáveis e
objectivas.
Existe muitas vezes um fosso entre a
ciência e os consumidores e é um dos
trabalhos da EFSA estreitar as duas
vertentes. Por vezes, pode ser difícil
descrever as probabilidades da ocorrência de perigos causados pela ingestão de
certos alimentos. Também não é simples
converter as conclusões científicas em
linhas directrizes ou pareceres facilmente
compreensíveis por uma audiência não
científica, tal como o grande público e a
comunicação social.
Para tornar esta realidade mais acessível,
a EFSA trabalha em estreita colaboração
com os serviços nacionais de segurança alimentar, a fim de assegurar a difusão
apropriada e oportuna dos riscos tendo
em conta a diversidade cultural da União
Europeia.
Em Portugal a entidade que cumpre estas
funções é a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica). O organismo nacional optou por um modelo diferente, juntando as duas funções: a avaliação e a comunicação com a gestão dos
riscos, fiscalização da lei e aplicação de
coimas.

A EFSA funciona de acordo com o modelo
europeu de segurança alimentar que, por
uma questão de total imparcialidade,
separa as competências no domínio da
avaliação e comunicação dos riscos das
competências de gestão dos riscos e controlo dos alimentos.

Na minha opinião, este não é o modelo
que melhor defende os direitos dos consumidores portugueses. Quem faz a avaliação dos riscos e tem a responsabilidade de os comunicar aos consumidores não
deveria acumular com a actuação no terreno, na medida em que os interesses
nem sempre são coincidentes.

Neste modelo, as políticas e decisões
na gestão dos riscos são tomadas pela

João Machado, presidente da CAP – Confederação dos Agricultores de Portugual. Membro da
Administração da EFSA
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Fernando Serrasqueiro:

PORTUGUESES
APRECIAM
ACTIVIDADE
FISCALIZADORA
O balanço de cerca de ano e meio de actuação
da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
(ASAE) é positivo, com uma significativa actividade
de fiscalização e inspecção junto dos operadores
económicos, nomeadamente da restauração
e do comércio alimentar, com o objectivo de garantir
o cumprimento das regras da segurança alimentar
e da leal concorrência. A conclusão é de quem tutela
a entidade, o secretário de Estado do Comércio,
Serviços e Defesa do Consumidor. Mas Fernando
Serrasqueiro faz-se acompanhar também da opinião
dos portugueses, em que mais de 80% dos
auscultados demonstra apreciar a fiscalização
realizada e apoia a sua intensificação.

A garantia da segurança alimentar tornou-se um requisito mais
explícito da defesa do consumidor com as novas obrigações legais.
Como está o país a responder a essa exigência?
A segurança alimentar passou a ser exigida pelos consumidores
graças a uma maior informação dos seus direitos e também pela
preocupação do Estado em criar organismos que lhe assegurem
esses direitos. Do lado dos operadores é também notória a vontade de se adaptarem às regras em vigor, procedendo a uma
modernização das suas instalações e a uma melhoria dos seus
processos de laboração.
Que balanço faz da actuação da Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica?
Em cerca de ano e meio de actividade a acção realizada é significativa. A ASAE conseguiu aliar a sua fase de instalação com a própria
acção no terreno, sabendo da urgência exigida pelos consumidores. De imediato iniciou a missão que lhe foi confiada de fiscaliza-
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ção e inspecção, garantindo o cumprimento das regras de segurança alimentar e da leal concorrência entre os diferentes operadores.
Em meu entender, o grau de notoriedade do trabalho desenvolvido pela ASAE leva os portugueses a sentirem-se mais seguros
e confiantes pelos resultados que foram conseguidos, em pouco
mais de um ano, em sectores tão diversos como a restauração,
o comércio ou a informática. Por isso, só posso fazer um balanço
positivo da sua actuação, não só pelos resultados obtidos como
também pelos estudos que têm sido efectuados, os quais revelam
que mais de 80% dos portugueses aprecia o seu trabalho de
fiscalização e, inclusive, considera que deveria haver ainda mais
operações de inspecção.
Razões suficientes para os consumidores se sentirem hoje mais
seguros? Com base numa actuação mais de carácter repressivo que
de prevenção e sensibilização dos operadores?
Existem efectivas razões para o consumidor se sentir mais seguro.
Hoje os operadores económicos sabem que a lei é para cumprir.
Se o respeito rigoroso da lei é visto apenas como repressão, então
para que servem as leis de defesa do consumidor?
A acção de fiscalização da ASAE é atribuição desta entidade e não
deve ser alternativa às acções de prevenção e sensibilização dos
operadores. Na realidade, são acções que se devem complementar.
E esta tem vindo a divulgar por vários meios, entre os quais enconN.2 | MAIO 2007 | 59
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tros com operadores e suas associações e através de informação
disponibilizada no website, as regras que os operadores devem
respeitar, sensibilizando-os para os direitos dos consumidores.
O objectivo último da ASAE é qualificar os operadores económicos, tornando-os agentes modernos e competitivos num mercado
cada vez mais exigente. De facto, a situação ideal seria a ASAE nas
suas inspecções encontrar taxas de incumprimento zero, mas como
isso não acontece tem de actuar de acordo com as situações.
As próprias acções de fiscalização e a sua divulgação acabam por ter
um efeito sensibilizador, embora a sensibilização não se deva
esgotar aqui, e isso é evidente pelos inúmeros pedidos de esclarecimento que chegam à ASAE de operadores económicos que
pretendem cumprir a lei. Naturalmente, este trabalho deverá ser
reforçado no futuro. Por outro lado, junto dos consumidores, as
acções de fiscalização ajudam a torná-los mais conscientes dos
seus direitos e mais exigentes. E consumidores mais exigentes
escolhem os operadores que melhor respondem aos seus direitos e
também o mercado por esta via se vai ajustando.
Os manipuladores de alimentos não deveriam estar encartados para
exercer, como já aconteceu décadas atrás?
Mas o Regulamento (CE) nº 852/2004, que estabelece as regras de
higiene dos géneros alimentícios, prevê a necessidade de formação
para os trabalhadores do sector alimentar. Além disso, no caso
específico do sector das carnes, o Decreto-Lei nº 147/2006 estabelece regras específicas para o "cartão de manipulador" destes
alimentos. Com efeito, a regulamentação tem caminhado no
sentido dos operadores se responsabilizarem pelas práticas da sua
actividade e provarem, sempre que lhes for pedido, que estão de
acordo com as regras.
Da apreensão de alguns géneros alimentícios resulta por vezes a
sua doação, facto que muitos operadores contestam e acusam de
simples "caça à multa", enquanto fica por outro lado a ideia de haver
"consumidores de segunda"…

A doação a instituições de solidariedade social de bens alimentares apreendidos faz-se garantindo que os bens entregues estão
em condições de ser consumidos. Na verdade, existem situações
com irregularidades processuais, como a falta de documentação,
deficiente acondicionamento, transporte com condições de climatização incorrectas, etc., que impediriam esses alimentos de serem
inspeccionados antes da venda. O que acontece é que os inspec-tores da ASAE fazem esse trabalho antes de os entregarem
às instituições, depois de validados por veterinários ou outras
entidades competentes para garantirem a sua segurança. Existem
depois outras situações em que a única solução é mesmo a sua
destruição.

GARANTIR UMA AVALIAÇÃO
DO RISCO RIGOROSA E INDEPENDENTE
O modelo português de análise do risco, contrário ao modelo dualista europeu que separa a gestão do risco da sua avaliação e comunicação, é o que melhor responde aos interesses dos consumidores
portugueses?
A opção do modelo institucional português teve como objectivo
reunir numa mesma entidade a avaliação e a comunicação do risco
e a sua gestão. Este modelo tem a vantagem de assegurar que a
identificação dos riscos seja imediatamente coordenada com a
acção fiscalizadora. Na minha opinião, mais do que questionar o
modelo que está neste momento a funcionar efectivamente, deve-se assegurar que a opção escolhida tenha as garantias necessárias
para realizar uma avaliação e uma comunicação do risco rigorosas e
independentes. E é isso que se tem assegurado com a independência do Conselho Científico da ASAE, cujos membros foram
indicados pelas mais prestigiadas universidades do país, sem qualquer dependência da ASAE ou da sua tutela.
Mas, passado quase ano e meio, não se percebe o que foi ou está a
ser feito ao nível da comunicação do risco!?
A comunicação do risco é uma área muito importante para a ASAE.
Os novos riscos alimentares surgem muitas vezes num contexto de
incerteza científica e então, como resposta a riscos incertos e mal
conhecidos, começou a ser adoptado o princípio da precaução. Este
princípio não constitui uma resposta para a incerteza, mas integra-a
num modelo a utilizar para definir a acção. E nesta nova perspectiva os consumidores têm de ser responsabilizados pela gestão do
seu próprio risco, dispondo para isso de todas as informações

Mais do que questionar o modelo que está neste
momento a funcionar efectivamente, deve-se
assegurar que a opção escolhida tenha as garantias
necessárias para realizar uma avaliação e uma
comunicação do risco rigorosas e independentes
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Nesta nova perspectiva os consumidores têm de ser
responsabilizados pela gestão do seu próprio risco,
dispondo para isso de todas as informações necessárias,
sabendo como o podem minimizar, quando o querem
correr e em que circunstâncias
necessárias, sabendo como o podem minimizar, quando o querem
correr e em que circunstâncias. É preciso também não esquecer que
o mesmo risco é completamente diferente para um consumidor
vulgar e para um consumidor de risco, assim como é diferente uma
exposição ocasional de uma exposição continuada.
Não é verdade, no entanto, que nada tenha sido feito nesta área da
avaliação e da comunicação do risco. Ao longo do ano passado foram
diversas as situações que exigiram uma avaliação do risco, quer
através de casos que nos chegaram da Europa via RASFF (sistema
de alerta rápido para a segurança de alimentos para humanos e
para animais) e via RAPEX (sistema de alerta rápido para produtos de consumo), quer através de casos apenas com incidência
nacional, que foram alvo de acções de informação pública e da
retirada do mercado de produtos que não observavam todas as
regras de segurança para os consumidores.
Os consumidores são diariamente bombardeados com novos
produtos e novas substâncias, com bem-estar e saúde através dos
alimentos. Como e quem está a fiscalizar a correcção da mensagem
publicitária?
É à Direcção-Geral do Consumidor que compete analisar e acompanhar a publicidade, instruindo os processos de contra-ordenação
administrativa em matéria de ilícitos publicitários violadores do
Código da Publicidade. É certo que o Código da Publicidade foi
aprovado em 1990, mas vem sofrendo actualizações sucessivas
(dez já concretizadas), que visam adequá-lo à realidade portuguesa, muito mutável, ao ritmo da própria criatividade, logo obrigando a uma actualização constante.
Além disso, a Direcção-Geral do Consumidor tem nas suas atribuições promover a educação e informação do consumidor, o que
tem cada vez mais um papel importante na criação de consumidores cidadãos aptos a efectuar escolhas informadas, a interpretar
e a conhecer a publicidade. Foi neste sentido celebrado recentemente um protocolo com o Ministério da Educação, de forma a
que esta formação comece cada vez mais cedo, junto dos jovens,
através da inclusão destas matérias nos currículos escolares.
Com a reforma da Administração Pública e dos diferentes ministérios ficaram zonas cinzentas de actuação entre a ASAE e a Direcção-Geral de Veterinária…
Não, as competências destas duas entidades estão consagradas
nas suas leis orgânicas, não existindo quaisquer zonas cinzentas
por definir. Admito que, durante o período de transição de algumas
competências da DGV para a ASAE, em 2006, possam ter ocorrido
situações em que existiram dúvidas, mas isso está ultrapassado!
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Que importância ou reconhecimento podem ter para a ASAE,
aquando da sua actuação no terreno, os sistemas de certificação
voluntária implementados pelos operadores?
A certificação voluntária é, com certeza, um instrumento de
competição no mercado. A ASAE, em termos de fiscalização, só
verifica o que é obrigatório por lei, mas considera que todos os
instrumentos de mais qualificação das empresas são do interesse
dos consumidores em geral.
Por último, em termos de Presidência Portuguesa da UE, pode
avançar sobre o que será discutido em termos de segurança alimentar e defesa do consumidor nesta matéria?
Durante a presidência portuguesa, em matéria de consumidores, serão discutidos alguns dossiers importantes. Destaco a
discussão em torno do Livro Verde do acervo relativo à defesa do
consumidor, ainda em aberto, por força da consulta pública que
terminou a 15 de Maio e que vai permitir à Comissão a recolha de
várias posições sobre o objectivo inicial de rever o acervo de diplomas dos consumidores, simplificando-o e complementando-o.
Durante a nossa presidência será, pois, apresentado um sumário
das conclusões desta consulta, o que permitirá perceber a evolução
da revisão do acervo.
Portugal irá ainda cooperar com a Comissão na implementação da
Estratégia dos Consumidores 2007/2013, apoiando a adopção de
medidas legislativas e não legislativas que permitam chegar aos
objectivos traçados naquele documento, nomeadamente dar mais
poderes aos consumidores, melhorar o seu bem-estar e protegê-los eficazmente dos riscos e ameaças graves que não podem combater individualmente. Neste âmbito devo destacar as medidas de
monitorização dos mercados de consumo e das políticas nacionais,
bem como os estudos sobre eventuais medidas a tomar em matéria
de mecanismos colectivos de recurso para os consumidores em
caso de infracção das regras da sua defesa.
Entrevista de Graziela Afonso
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Centro de Formação Profissional
para o Sector Alimentar

FORMAR PARA DAR LUGAR
À QUALIDADE
Criado em 1984 a partir de um protocolo
estabelecido entre o IEFP e várias associações empresariais e sindicais do sector
alimentar, o CFPSA tem como missão contribuir para o aumento da qualidade na prestação de serviços das empresas do sector,
através da formação dos recursos humanos
com vista à sua dignificação profissional,
desenvolvimento de aptidões e valorização
pessoal e sua qualificação contínua.
Graças ao trabalho conjunto desenvolvido
com os seus outorgantes, o CFPSA tem privilegiado o contacto tão próximo quanto possível com as empresas do sector, com o
objectivo de preparar, apresentar e pôr em
prática soluções técnicas e de formação ajustadas às suas reais necessidades, sempre
na perspectiva da melhoria da qualidade dos
serviços e no estrito cumprimento das disposições legais que regulam a actividade.
A formação que disponibiliza desenvolve-se
em cinco áreas fundamentais: restauração
(cozinha, serviço de mesa e serviço de bar),
panificação/pastelaria, carnes, controlo da
qualidade alimentar e formação transversal.
Dispõe de quatro modalidades de formação:
qualificação profissional com dupla certificação (escolar e profissional), formação de

aperfeiçoamento/especialização, formação
de formadores e formação à medida nas
empresas.
O CFPSA possui delegações no Porto, Coimbra e Loulé, além de três unidades móveis de
panificação/pastelaria, cozinha e corte de
carnes. Desde 1998, ano em que se instituiu
a acreditação das entidades formadoras, o
CFPSA tem visto a sua actividade formativa sucessivamente acreditada (IQF – Proc.
1392), num sinal de reconhecimento e valorização das suas competências.

SERVIÇO
DE CONSULTORIA
CERTIFICADO
Consciente do valor da sua actividade na
qualificação dos profissionais e na melhoria
da qualidade do serviço prestado pelas
empresas, o CFPSA não ficou alheio às obrigações legais introduzidas pelo Reg. 852/04,
em vigor desde 1 de Janeiro de 2006, que
considera os operadores do sector "os principais responsáveis pela segurança dos
géneros alimentícios". Nesse sentido, assumindo a sua responsabilidade institucional
de colaborar na implementação de metodologias de garantia da segurança alimentar

baseadas nos princípios do HACCP, o CFPSA
decidiu apostar na certificação do seu serviço
de consultoria.
Procurando estar na linha da frente em termos de qualidade técnica e formativa, o
CFPSA quis dar uma resposta à necessidade
sentida pelos empresários do sector em
conseguirem, de forma segura e fiável, a
implementação de sistemas de higiene e
segurança alimentar. Assim impunha-se um
processo de certificação do seu serviço de
consultoria que garantisse, a si e ao mercado, o cumprimento dos requisitos de qualidade do serviço que presta, a bem da concretização plena dos pressupostos da higiene
e segurança alimentar e visto que, mais
importante do que se tratar de uma imposição legal, trata-se acima de tudo de uma
questão de saúde pública.
Dessa forma foi iniciado, desenvolvido e
concluído com a Certif – Associação para a
Certificação de Produtos um inovador e pioneiro processo de certificação neste segmento de actividade, ficando à disposição do
tecido empresarial inigualáveis níveis de fiabilidade, qualidade e segurança do serviço
de consultoria, reforçando-se também a
imagem de credibilidade e confiança da insti-
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tuição. O CFPSA é assim a primeira entidade a nível nacional e europeu a ter certificado na globalidade o seu serviço de Consultoria em Higiene e Segurança Alimentar em
estabelecimentos de Restauração e Bebidas
(Certif – SCA - 001/2006, de 30 de Novembro).

SOLUÇÕES À MEDIDA
PARA IMPLEMENTAR O HACCP
À especificidade e características próprias
de cada empresa, o CFPSA responde com a
solução mais adequada para cada caso,
recorrendo aos seus técnicos credenciados
e ao seu Laboratório de Ensaios acreditado
(IPAC – NP EN ISO/IEC 17025 – nº 96/L.180).
De forma simples e concisa o serviço de consultoria desenrola-se do seguinte modo:

➔

➔

➔

➔

Com a aceitação formal do orçamento, e
nunca antes disso, é iniciado o processo
de acordo com o plano de acção apresentado.
Em média, todo o processo demora cerca
de um ano, implicando várias visitas de
acompanhamento por parte do técnico
do CFPSA.
É essencial assumir que, após a implementação do sistema, passa a ser da responsabilidade do empresário actuar em
conformidade e garantir a sua manutenção ao longo do tempo, recorrendo para
isso a entidades credenciadas para o
efeito, de que o CFPSA é exemplo.
A não ser que todos os manipuladores da
empresa já possuam formação certificada em higiene e segurança alimentar, a

ção) ou certificados (Consultoria), são os
seguintes:
➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Após a manifestação da necessidade pelo
operador do sector da hotelaria, restauração e similares, qualquer processo de
implementação do sistema HACCP deverá iniciar-se com um exaustivo levantamento de necessidades quanto à actividade quotidiana da empresa, condições
existentes, pré-requisitos já cumpridos,
entre outros. Este diagnóstico apenas se
consegue com a visita de um técnico ao
local e através de uma avaliação conjunta
com o empresário ou responsável técnico
da empresa.
A segunda etapa consiste na elaboração
de uma proposta detalhada, incluindo cronograma de intervenção, plano de acção
e orçamento. Até este ponto o empresário não terá qualquer encargo de ordem
financeira, estando livre para aceitar ou
rejeitar a proposta apresentada.

implementação do sistema iniciar-se-á
obrigatoriamente por essa formação, ministrada também pelo CFPSA.
Por último, é de referir que na apreciação
de uma proposta e respectivo orçamento é
imprescindível ter em conta não apenas
aspectos de ordem financeira, mas sobretudo as questões de ordem técnica e as garantias apresentadas. Neste ponto poderá estar
a diferença entre um processo bem implementado e de acordo com a regulamentação
em vigor ou o início de uma série de
problemas de ordem técnica e legal que
certamente todos terão interesse em evitar.

Diagnóstico de necessidades técnicas e de
formação de acordo com as especificidades de cada empresa;
Formação Profissional Contínua (obrigatória pelo Código do Trabalho) à medida
das necessidades de cada empresa;
Implementação e Acompanhamento de
Sistemas de Segurança e Higiene Alimentar (HACCP);
Auditorias higio-sanitárias aos estabelecimentos do sector;
Análises microbiológicas a matérias-primas ou alimentos completos crus ou confeccionados;
Análises da eficácia de lavagem de superfícies, instrumentos, equipamentos e utensílios;
Fornecimento de Veóleo
– Teste rápido para avaliação da qualidade dos
óleos de fritura.
O CFPSA é o produtor exclusivo e o distribuidor deste importante e obrigatório teste.

A actividade do CFPSA tem-se pautado pela
busca e manutenção de um sentido ascensional em termos técnicos e de qualidade da
formação, pelo que todos os projectos em
que se envolve se regem pelos princípios
orientadores da sua missão. A consecução
desta conta com a colaboração e o empenho
de todos os seus outorgantes, mas torna-se
igualmente imprescindível a sensibilização e
a motivação dos empresários do sector para
as questões que giram em torno da actividade da Restauração e Bebidas, tendo
por meta a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cliente, e que justificam
a razão de ser deste centro de formação
profissional.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Os serviços que o CFPSA disponibiliza, os
quais estão totalmente acreditados (Forma-

cfpsa@ccfpsa.pt
www.cfpsa.pt
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Higiene e Segurança Alimentar
NO TRANSPORTE, LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
O transporte de produtos alimentares está sujeito a
uma exigente legislação, que determina as responsabilidades das empresas de Transportes, Logística e
Distribuição no âmbito da Higiene e Segurança Alimentar. Entre os diplomas legais de cumprimento
obrigatório para a distribuição alimentar incluem-se:
➔ Decreto-Lei n.º 100/2004 relativo às substâncias
indesejáveis nos alimentos;
➔ Regulamento (CE) n.º 178/2002, em vigor desde
1 de Janeiro de 2005 e que estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros
alimentícios e determina as obrigações dos operadores (sector alimentar e sector dos alimentos
compostos para animais) no âmbito da rastreabilidade e da rotulagem dos produtos em todas as
fases (fornecedores de matérias-primas, fornecedores de serviços, clientes);
➔ Regulamento (CE) n.º 852/2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios, em vigor desde 1 de
Janeiro de 2006;
➔ Regulamento (CE) n.º 183 que determina os requi-

sitos de higiene dos alimentos compostos para
animais, também aplicável desde 1 de Janeiro de
2006.
Para dar resposta às necessidades imediatas e operacionais dos operadores, a SGS verifica a compatibilidade das cargas a efectuar. Este serviço complementa a área da inspecção tradicional de cargas e
descargas de camiões, navios e comboios. Através do
controlo documental e das condições de limpeza e
higiene na altura da carga, a SGS apoia as empresas na demonstração do cumprimento da legislação,
em evitar uma má reputação perante os clientes do
sector, em evitar coimas ou outras sanções legais
decorrentes da apertada fiscalização por parte das
autoridades competentes.
Os técnicos da SGS recorrem a metodologias de verificação das cargas exigidas pelo sistema HACCP (Análise dos Perigos e Controlo dos Pontos Críticos) e pelo
GTP (Good Trading Practice).

>>

NA DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE CARNES
A 31 de Julho de 2006 entrou em vigor o Dec.-Lei
n.º 147/2006, que estabelece as condições higiénicas e técnicas a observar na distribuição e venda de
carnes e seus produtos.
Segundo esta legislação, a distribuição e venda de
carnes e seus produtos só podem ser efectuadas por
pessoal com formação adequada em Higiene e Segurança Alimentar, ministrada por entidade devidamente reconhecida (acreditação IQF).
Cabe à Federação Nacional das Associações de Comerciantes de Carnes (FNACC) a emissão de um certificado que ateste que, tanto o proprietário como todo
o pessoal do estabelecimento, possuem formação
adequada em Higiene e Segurança Alimentar, o qual
poderá ser afixado no estabelecimento. O certificado
tem a validade de um ano, ficando a sua renovação
dependente da apresentação de comprovativos da
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realização de acções de formação para actualização
de conhecimentos.
A partir de 31 de Julho de 2008, todos os colaboradores que intervêm na distribuição e comercialização de produtos de carne devem possuir,
atribuído pela FNACC, um "Cartão de Manipulador"
de carnes e seus produtos em matéria de segurança
alimentar, que comprova a participação em formação
segundo o programa reconhecido pela autoridade
sanitária veterinária nacional.
O Departamento de Formação da SGS, acreditado
pelo IQF, disponibiliza este curso aprovado pela
FNACC, encontrando-se de acordo com o Dec.-Lei n.º
147/06 e os Regulamentos (CE) n.ºs 852/04 e 853/04,
abrangendo assim todas as condições higiénicas e
técnicas a observar na distribuição e venda de carnes
e seus produtos.

>>
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RÓTULO – o Bilhete
de Identidade do produto
O GTP é um código europeu de natureza voluntária aplicável a todos os operadores de comercialização e distribuição de cereais, harmonizado com os princípios do HACCP. Concebido
pela COCERAL, organização europeia representativa do trading de grãos, leguminosas, oleaginosas e cereais forrageiros, destinados ao
consumo humano e animal, este código é implementado por empresas portuguesas do sector,
que podem depois obter a respectiva certificação junto da SGS.
O cliente dispõe de cada vez mais informação,
aumentando a sua exigência e premiando as
boas práticas com a sua preferência. Assim, a
certificação GTP é uma distinção para os operadores que a obtêm, pois a SGS como entidade
reconhecidamente independente e idónea declara as boas práticas que utilizam.
_________________________________________________________
Sílvia Domingues, Directora da Divisão Agricultural e Minerals

Este curso tem como objectivo geral sensibilizar os participantes para os requisitos legais da
Higiene e Segurança Alimentar. Pretende ainda
desenvolver nos participantes a capacidade
de identificar todas as fases das suas actividades (preparação, transformação, embalagem,
armazenagem e distribuição), determinantes na
garantia da higiene e segurança das carnes e
produtos cárneos.
Disponível em várias modalidades – interempresas (nas instalações da SGS), intra-empresa (nas
instalações do cliente) e em e-learning – este
curso tem como destinatários os operadores
do sector de comercialização e distribuição de
carnes e produtos cárneos.
_________________________________________________________
Anabela Gonçalves, Directora CTS
Susana Iglésias, Directora Training

O desenvolvimento da indústria alimentar, com o consequente aumento de alimentos
processados e/ou pré-embalados, tornou indispensável a regulamentação da
legislação sobre rotulagem.
O rótulo é o "bilhete de identidade" de um produto e um fundamental meio de
informação ao consumidor, pelo que deve ser de fácil consulta e compreensão. O
rótulo facilita a correcta actuação na conservação e uso do produto, bem como uma
selecção adequada em casos de consumidores com restrições à sua escolha por
questões de gostos pessoais, hábitos mais específicos e até questões de saúde, como
é o caso de alergias a certas substâncias e ingredientes.
Adicionalmente, o rótulo também se tem tornado um meio de publicidade cada vez
mais importante, realçando todas as características diferenciadoras do produto de
forma atractiva.
De modo a proteger o consumidor na interpretação dos rótulos, existe uma contínua
publicação de legislação que dita as regras a nível da relevância, da simplicidade e da
facilidade do conteúdo. Isto implica que, de forma as empresas encontrarem o que
realmente deve constar no rótulo e de que maneira, é necessária uma morosa
pesquisa e organização da documentação.
Esta tarefa exige ainda uma grande polivalência das equipas de trabalho e disponibilidade de recursos internos para a interpretação de todos os documentos legislativos. Porque não recorrer então a alguém que já tenha um suporte de apoio forte,
no que respeita a rotulagem, para facilitar e agilizar os processos de elaboração de
um rótulo?
Desde 2003 o Departamento de Apoio Técnico, pertencente ao Laboratório Agro-Alimentar do Grupo SGS Portugal, presta esse serviço a vários tipos de empresas.
Esse serviço consiste na verificação do conteúdo do rótulo face à legislação aplicável,
com bases de dados específicas e constantemente actualizadas para dar uma resposta
rápida e correcta às solicitações.
A apreciação da rotulagem de produtos alimentares, detergentes e produtos de
higiene pessoal, além de ter em conta a aplicabilidade da legislação, tem também em
consideração o lado de quem consome, que no fundo somos todos nós, ao verificar
a compreensão dos textos por parte do consumidor.
__________________________________________________________________________________________________________
Cláudia Freire, Responsável Técnica – Departamento de Apoio Técnico, SGS LAB

N.2 | MAIO 2007 | 65

DIVULGAÇÃO | SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

Grupo Sumol

MARCAS COM CRIAÇÃO
DE VALOR E QUALIDADE
A marca Sumol assinala praticamente o
nascimento do Grupo Sumol em Portugal,
com a criação da Refrigor em 1945 na região
de Lisboa e posterior criação e desenvolvimento de outras empresas noutras partes do país, nomeadamente em Pombal e
Gouveia, onde hoje se encontram as duas
unidades industriais do grupo em Portugal continental. Hoje o grupo integra diversas estruturas empresariais entre as quais
sobressaem, pela sua dimensão e responsabilidades, a Sumolis Gestão de Marcas(GM),
responsável pelos negócios de refrigerantes, bebidas de sumo e cervejas, a Sasel,
com a responsabilidade do negócio das
águas, e a Cibal, que gere o negócio de
venda e distribuição nos mercados português e internacionais. O grupo definiu como
missão ser líder na gestão de negócios de
bebidas de alta rotação em Portugal e
desenvolver uma posição relevante para
algumas marcas noutros espaços geográficos, garantindo a criação adequada de
valor.
O Grupo Sumol possui uma posição forte
no mercado nacional de refrigerantes, disponibilizando marcas prestigiadas nos
diversos segmentos deste mercado e acumulando uma representação significativa ao
nível dos sumos e néctares, das águas e das
cervejas. Em paralelo desenvolve a sua presença nos mercados internacionais, onde
tem vindo a ganhar reputação.
Satisfazendo com as suas marcas clientes e
consumidores, a criação de valor tem sido o
desafio contínuo do grupo, cuja visão do seu
fundador, António João Eusébio, tem conduzido ao longo dos tempos a um desenvolvimento sustentado, assente no constante investimento tecnológico, na elevada qua66 | N.2 | MAIO 2007

lidade dos produtos, na auscultação regular
das expectativas explícitas e implícitas dos
consumidores e na comunicação eficaz com
estes, bem como na valorização dos recursos humanos.
A política de gestão do Grupo Sumol, difundida internamente com o comprometimento activo do presidente do grupo, António
Sérgio Eusébio, está orientada para satisfazer todas as partes interessadas, apostando incessantemente em soluções inovadoras e adequadas às expectativas e necessidades dos diferentes stakeholders. A sua
política assenta não só na compreensão das
expectativas dos clientes e na criação de
valor para os accionistas e na atracção de
novos investidores, mas também no desenvolvimento dos colaboradores, no seu reco-

nhecimento adequado, na sua formação
e salvaguarda de condições de trabalho
seguras e preventivas, num ambiente cooperativo e participativo onde a gestão como
um sistema de processos inter-relacionados
é uma aposta inequívoca. Por seu lado, com
os fornecedores são fomentadas relações
estáveis de longo prazo e de aprofundamento da confiança mútua. Os compromissos da gestão situam-se ainda ao nível da
comunidade envolvente, quer através de
uma relação social próxima e responsável
quer pela minimização dos impactes ambientais associados às actividades, desde a
optimização dos consumos energéticos e de
água até à prevenção da poluição. A implementação da política de gestão é facilitada
pelo conjunto de valores representados pelas
competências comportamentais-chave.
Com estas orientações, o Grupo Sumol pretende contribuir para o desenvolvimento
sustentável das suas empresas e do país,
assegurando simultaneamente os requisitos das suas partes interessadas e aqueles
que, por via legal, regulam a sua actividade.
Cumprindo com os requisitos legais em
termos de segurança alimentar através da
implementação da metodologia HACCP desde 2004, o Grupo Sumol tem ido mais além
no seu desempenho com a forte aposta que
tem feito no seu sistema de gestão integrado
e na sua melhoria contínua.
Para 2007 os objectivos aprovados ao nível
da responsabilidade corporativa estão centrados na articulação do crescimento económico, muito baseado em inovação, com o
melhor contributo que o grupo pode dar
para a preservação da natureza e dos recursos naturais, bem como em ser solidário
com as comunidades em que está inserido.
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DO CONTROLO DA QUALIDADE
À ABORDAGEM POR PROCESSOS

de gestão traçada, investindo fortemente na
sua formação".

Desde sempre impulsionada pela gestão de
topo, a qualidade tem acompanhado a evolução do Grupo Sumol. Se há mais de duas
décadas decorriam os programas de controlo da qualidade em cada uma das fábricas
para avaliação do cumprimento das especificações e se as boas práticas de fabrico
eram já uma realidade no dia-a-dia da
actividade, na década actual a gestão da
qualidade é uma prática estruturada e sistematizada, suportada por uma excelente
comunicação interna e no total envolvimento dos recursos humanos.

O desafio colocava-se então em como fazer
passar eficazmente as orientações e objectivos da gestão de topo, tornando o sistema
de gestão da qualidade um aliado do trabalho diário e da motivação para a melhoria. Pouco ortodoxos na maneira de encarar tal desafio, como explica com orgulho
aquela responsável, as iniciativas tomadas
nesse sentido sucederam-se:

Há 14 anos no Grupo Sumol, responsável
pelo Gabinete de Integração de Sistemas de
Gestão, Maria João Alegria relata com grande satisfação o investimento feito no capital humano do grupo, com o objectivo de
tornar cada colaborador um protagonista da
política de gestão e em perfeito alinhamento com a sustentabilidade e a qualidade,
com vista à criação de valor das marcas no
mercado. Conforme refere: "Com uma experiência já longa de cumprimento das especificações e regras de fabrico, em 2003 os
responsáveis do grupo lançaram um projecto de certificação da qualidade, que se concretizou no ano seguinte, e envolveram todos
os colaboradores abrangidos pelo âmbito da
certificação no entendimento da política

"Contámos pontualmente com o apoio externo de consultadoria, sobretudo com o intuito de confirmar que respeitávamos todos
os requisitos da norma, nomeadamente os
relativos à concepção e desenvolvimento,
bem como a abordagem por processos que
a versão ISO 9001:2000 veio introduzir.
Por outro lado, para dar a conhecer as orientações, contámos com uma formadora
muito dinâmica que nos propôs um verdadeiro trabalho de equipa. Tratou-se de construir cinco puzzles gigantes, cada um composto por 12 peças, representando cada
peça uma orientação ou um conjunto de
orientações de gestão. O ano de 2004 foi de
intensa formação sobre o tema, com dez
horas por cada colaborador, sete das quais
para discutir as orientações de gestão, para
alinharmos o entendimento face a cada uma
e para esclarecermos dúvidas As restantes
três horas foram ocupadas com a pintura

das peças do puzzle, em grupos de cinco a
sete colaboradores, cujo resultado foi muito
interessante".
Os puzzles que daí resultaram foram colocados nas paredes para todos os dias lembrarem as várias orientações a ter em conta.
Dessa forma, as orientações de gestão
passaram a ter um rosto, o daqueles que
lhes deram vida, que as compreenderam
e explicaram através das mensagens e
da cor que colocaram em cada peça dos
puzzles. Para reforçar a ligação às orientações foram usados os painéis informativos durante o ano de 2005, com um texto
construído por um gestor de topo e com
fotografias dos grupos com as respectivas
peças dos puzzles. "E embora o tempo
passe sobre estas peças e se proceda às
habituais revisões da nossa política de gestão, as grandes mensagens continuam lá!",
enfatiza Maria João Alegria.
Esse projecto serviu como "instalação-piloto" para a abordagem por processos para
todo o grupo, considerando as várias vertentes dos sistemas de gestão. A arte de fomentar a interacção interna tem sido a base do
desenvolvimento do sistema de gestão integrado do Grupo Sumol e da sua responsabilidade corporativa.
Mais uma vez, na sua forma original de lidar
com os sistemas de gestão, no final de 2005, e
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cheias de intencionalidade, surgem as Mascotes do Grupo Sumol – 3 simpáticas laranjinhas, equipadas com cada um dos atributos que pretendem representar, para
sinalizarem os processos com controlo
operacional associado ao ambiente, à segurança no trabalho e à segurança alimentar. São o Eco-Gomo, o Segurito e o Ponto
Cítrico, nomes escolhidos num concurso
lançado junto de todos os colaboradores
do grupo.
Consistente com a sua política de gestão, o
Grupo Sumol numa lógica de melhoria contínua do seu sistema de processos aprovou, já em 2007, uma revisão da estrutura,
elegendo treze macroprocessos, cinco de
negócio e oito de gestão. Aos cinco corresponde a inovação do negócio, a gestão
de marcas e a gestão de canais, a produção e a distribuição de bebidas. Dos oito
macroprocessos de gestão faz parte o planeamento e controlo do desempenho, a
gestão financeira, a gestão de comunicação, responsabilidade corporativa e crises,
de sistemas de informação, de recursos
humanos, de relações com os fornecedores,
de instalações, ambiente e segurança e
ainda a gestão da melhoria do sistema.
De acordo com esta abordagem são desdobrados e construídos, numa cascata gráfica, os diferentes fluxogramas, intercruzando várias funções e várias áreas, e atribuídas as responsabilidades pelas actividades. Todos têm responsabilidades atribuídas, procedimentos a cumprir, registos a

Eco-Gomo
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fazer, no estrito respeito pelo que foi
definido. Os gestores dos fluxogramas,
seleccionados de entre os gestores, têm
ainda a responsabilidade acrescida de
zelar pela sua melhoria contínua. A par da
estrutura de regras foi definida uma
estrutura de servidor para gerir os registos electrónicos do sistema de gestão.
Foram também introduzidos quiosques
informáticos para possibilitar o acesso à
intranet, ela própria reformulada e mais
atractiva, em consequência das oportunidades de melhoria identificadas ao nível da
comunicação interna.

IMPORTÂNCIA
DAS METODOLOGIAS
PARA A GESTÃO
Mais do que investir por si só na certificação
dos sistemas de gestão implementados,
o Grupo Sumol tem sobretudo procurado
tirar partido das vantagens que daí advêm.
A certificação só é solicitada ou mantida
quando essa condição contribui para criar
valor na cadeia de relações com as partes interessadas, nomeadamente para dar
resposta a exigências dos clientes. Nesse
âmbito, nos últimos anos, além da certificação da Qualidade segundo a ISO
9001:2000 obtida pela Sumol GM (certificação entretanto transferida para a
Sumolis GM ao abrigo do processo de fusão
realizado no final de 2006), a Cereuro (também incorporada na Sumolis GM no mesmo
processo de fusão) obteve a certificação na
área do Ambiente pela ISO 14001:2004

Segurito

para a produção em Viseu, enquanto a Sasel
obteve a certificação em Segurança e Saúde
no Trabalho segundo a OHSAS 18001:1999
(tendo-se tomado a decisão no início de 2007
de suspender essa certificação e lançar um
projecto de certificação ISO 9001:2000). Em
2005, por solicitação de um cliente, o Grupo
Sumol obteve e manteve durante um ano
a certificação em segurança alimentar de
acordo com o referencial BRC, British Retail
Consortium Global Standard – Food.
Como explica a mesma responsável, "foram
feitos os devidos alinhamentos entre os
vários sistemas implementados nas diferentes empresas do grupo e hoje possuímos
um único Manual do Sistema Integrado de
Gestão para todo o Grupo Sumol. As certificações depois de obtidas são ou não
mantidas consoante a valorização que lhes é
dada pelas partes interessadas. O que
importa é todo o processo que vivemos
internamente de implementação dos requisitos das normas, as equipas multidisciplinares que se criam, o envolvimento dos
colaboradores nas vantagens e nos resultados que se obtêm. O nosso grande objectivo
é sermos eficazes e eficientes".
Mascotes, puzzles, painéis informativos e
muitas horas de formação para a interiorização dos conceitos tornam o Grupo
Sumol numa grande equipa com, segundo
diz um dos seus slogans internos usado
numa formação mais recente sobre ambiente e segurança, "olhos atentos, bocas comunicantes e cérebros pensantes".

Ponto Cítrico
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67/98

CONTROLO E FORMAÇÃO
EM QUALIDADE ALIMENTAR

geral@6
67-98.com
www.67-98.com

Promovendo a criatividade, flexibilidade e inovação com trabalho,
disciplina, responsabilidade e rigor

A 67/98 – Controlo e Formação em Qualidade Alimentar, Lda. foi fundada em 2001, essencialmente
focada para apoiar a implementação do Autocontrolo/
/Metodologia HACCP em empresas e estabelecimentos industriais e comerciais do sector alimentar.

➔

➔
➔

Fruto da evolução da legislação e da detecção de
novas necessidades do mercado em que nos inserimos, temos vindo a alargar, com passos pequenos
mas seguros, o nosso âmbito de prestação de serviços
em áreas novas.
Contamos desde o início com um quadro técnico multidisciplinar, experiente e qualificado na área da Engenharia Alimentar e Industrial, complementado por
técnicos com outras valências como a Psicologia,
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, Engenharia
Civil, Ambiente, Arquitectura e Direito.
Com um atendimento personalizado e rápida mobilidade, damos a solução certa para cada situação. Gozamos de uma localização geográfica central que nos
facilita a deslocação a todas as regiões do país, de
Norte a Sul, do Interior ao Litoral.
Jovem e dinâmica, toda a nossa equipa está fortemente motivada e empenhada em satisfazer as necessidades dos nossos clientes, proporcionando-lhes de
um modo totalmente personalizado as melhores
metodologias e práticas de gestão que asseguram a
melhoria contínua das suas organizações.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
A 67/98 – Controlo e Formação em Qualidade Alimentar presta actualmente serviços nas seguintes áreas:
➔

➔

Consultoria na elaboração, implementação e
manutenção de Sistemas de Segurança Alimentar
(sistema HACCP);
Formação Profissional Acreditada pelo IQF (para a
Indústria Alimentar);

➔

➔

➔

➔

Formação Profissional feita à medida das necessidades dos clientes (ex: Atendimento ao Público,
Gestão do Tempo, Sensibilização para a Qualidade
Total);
Acreditação da Formação para o IQF;
Acompanhamento de processos de Licenciamento,
definição de layouts, elaboração de projectos de
construção/ampliação/alteração de indústrias/estabelecimentos do ramo alimentar;
Plano e Controlo de Subprodutos, gestão de resíduos e efluentes industriais (serviços ambientais),
entre outros;
Colaboração na organização de serviços de Saúde,
Higiene e Segurança no Trabalho;
Auditorias internas a Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001) e de Segurança Alimentar
(HACCP; ISO 22000);
Consultoria em processos de Certificação:
– Certificação de Produto;
– NP EN ISO 9001:2000 – Sistema de Gestão da
Qualidade;
– NP EN ISO 22000:2005 – Sistema de Gestão da
Segurança Alimentar;
– NP EN ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão
Ambiental;
– OSHAS 18001/NP 4397 – Sistema de Gestão da
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.

Ao nível da formação, possuímos equipamentos
modernos, manuais e conteúdos, que criamos e actualizamos permanentemente, e formadores acreditados pelo IEFP. A formação ministrada pela 67/98 é
uma actividade motivadora e pedagógica, ajudando os
clientes/parceiros a conseguirem atingir os seus
objectivos.
Neste momento, encontramo-nos na recta final para
a obtenção da nossa certificação segundo a ISO
9001:2000, o que certamente contribuirá para o reconhecimento dos elevados padrões de qualidade que
nos têm guiado e para uma diferenciação em termos
de mercado.
N.2 | MAIO 2007 | 69

DIVULGAÇÃO | SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

Grupo Vitacress Portugal

LÍDER NO SEGMENTO
DOS PRODUTOS IV GAMA
Rastreabilidade garantida do lote da semente à embalagem

O início da comercialização em Portugal dos
produtos IV Gama, em 2003, é o ponto de
partida para a actual liderança da Vitacress
neste segmento dos produtos hortícolas lavados, embalados e prontos a consumir. A produzir no país desde 1981, a Vitacress vendeu
em 2006 mais de 4 mil toneladas de itens de
saladas e batata, disponibilizando uma grande
variedade de produtos, entre eles agrião, alfaces, espinafre, rúcula, ervas aromáticas e batata primor.
Qualidade rigorosamente controlada e tecnologias avançadas de produção reforçam a sua
posição de líder e contribuem não só para
a garantia da segurança alimentar, mas também para a protecção do ambiente. A Vitacress
garante a total rastreabilidade da sua produção. É a única que produz e embala toda a
sua produção nos três continentes onde actua,
conseguindo rastrear as embalagens dos seus
produtos em qualquer ponto de venda e
recuar até ao lote da semente. O registo da
informação, desde a produção ao embalamento, só é possível com um programa especialmente concebido para o efeito, o Vitatrace.
É igualmente política da empresa estabelecer
protocolos de cooperação com empresas especializadas na produção de sementes, com vista
a obter variedades exclusivas e com características únicas, com a mais elevada qualidade e
performance no campo. Tem em desenvolvimento variedades como as alfaces Cos e
Tango, com o objectivo de garantir sementes
exclusivas. Assumiu ainda a não utilização de
organismos geneticamente modificados (OGM).
O controlo da qualidade começa nos campos,
quer com a manutenção da higiene pessoal e
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dos equipamentos quer com o controlo de
doenças e possíveis pragas quer, ainda, com a
inspecção cuidada ao produto colhido. Os produtos são depois submetidos a análises constantes para garantir que estão isentos de
resíduos e que apresentam os índices de higiene e segurança alimentar necessários à sua
comercialização. Também a água utilizada é
rigorosamente monitorizada através de análises microbiológicas regulares.
Produzindo de forma integrada e em plenas
reservas naturais, com a unidade de produção
de Almancil situada no Parque Natural da Ria
Formosa e a de Odemira no Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, as
responsabilidades acrescidas daí resultantes
conduziram a alterações no equipamento de
colheita, à incorporação de práticas biológicas na produção convencional, nomeadamente adubações maioritariamente orgânicas e
totalmente produzidas e controladas pela
empresa, bem como ao uso de insecticida biológico. A Vitacress disponibiliza ainda sistemas
de reciclagem dos materiais que utiliza para
minimizar os resíduos que produz e, de acordo com o levantamento que faz da fauna da
região, mantém corredores próprios.
Nesta perfeita sintonia com o ambiente, a
Vitacress obteve em 2001 a certificação EurepGap, confirmando as suas boas práticas agrícolas e o controlo apertado que faz a todos os
processos de produção. O controlo do impacte
ambiental da sua actividade está ainda reconhecido pela certificação LEAF (Linking the Environment and Farming), fazendo da Vitacress
a única empresa a deter este reconhecimento
em termos de responsabilidade ambiental e
agrícola fora do Reino Unido.
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EIC

SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO
NA ÁREA ALIMENTAR
A EIC tem desenvolvido esquemas de certificação para produtos agrícolas

Criada no início de 2000, a EIC – Empresa Internacional de Certificação, SA actua na área da certificação de sistemas, produtos e serviços, acompanhando a evolução dos mercados e as novas áreas
de normalização e qualificação das empresas e sua
gestão no mercado global.
Em sete anos reforçou a sua parceria com entidades, institutos e empresas de diversos saberes e
competências em áreas tecnológicas, reconhecidos
como centros de excelência nos sectores em que
se inserem e associados a um capital humano com
larga experiência na actividade de certificação em
Portugal e na Europa.
A capacidade e o know-how que hoje caracterizam
a EIC colocam-na entre as maiores entidades certificadoras a actuar no país e em simultâneo uma das
que detém a acreditação do Instituto Português de
Acreditação (IPAC) para mais códigos de actividade
económica (CAE) e para uma grande diversidade de
referenciais normativos.
A EIC reúne uma vasta experiência na certificação
quer de referenciais para sistemas de gestão há
mais tempo em implementação, quer de referenciais mais recentes. Actua nomeadamente nas
áreas da Qualidade (ISO 9001:2000), do Ambiente
(ISO 14001:2004), Segurança e Saúde no Trabalho (OHSAS 18001:1999), bem como ao nível dos
Sistemas de Gestão da Acessibilidade Global (UNE
170001-2:2001) e dos Sistemas de Gestão de Recursos Humanos segundo a NP 4427:2004.
Recentemente, com a publicação da ISO 22000:2005,
a EIC passou também a oferecer este serviço de
certificação, respondendo mais uma vez de forma
dinâmica e actuante junto do vasto sector que
caracteriza a cadeia alimentar, dando continuidade

ao serviço que já disponibilizava de certificação
HACCP segundo o Codex Alimentarius.
Neste momento, a par da sensibilização de novos
clientes para o investimento nesta área crítica da
garantia e gestão da segurança alimentar, a EIC procede junto das empresas suas clientes, certificadas
de acordo com o Codex Alimentarius, ao levantamento de intenções de transição para a nova norma
ISO 22000:2005.
Procurando aprofundar o seu know-how na área
alimentar e alargar a sua oferta em termos de
certificação de produtos e serviços, a EIC estabeleceu um protocolo de cooperação com um dos
organismos privados de controlo e certificação de
produtos no sector agrícola. Desta parceria com a
SATIVA resultou a criação de esquemas de certificação para arroz, sémula e farinha de milho, em
resposta à solicitação dum cliente do sector.
Estes esquemas de certificação encontram-se agora
disponíveis para serem implementados por empresas congéneres, que igualmente reconheçam a sua
mais-valia para clientes e consumidores. O cumprimento dos respectivos requisitos torna-se num
importante elemento de diferenciação e selecção,
nomeadamente pelos grandes grupos da distribuição alimentar, para quem ultrapassar as expectativas dos consumidores é hoje uma condição essencial de sobrevivência e permanência no mercado.
A EIC aposta assim na diversificação dos seus serviços, com o objectivo último de apoiar as empresas
portuguesas, neste caso as da cadeia alimentar, não
só no cumprimento das suas obrigações legais, mas
através da criação de especificações técnicas para
produtos ou serviços que pretendam valorizar através da sua certificação.

geral@e
eic.pt
www.eic.pt
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Ative

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MODERNOS
APOIADA NO SABER ACUMULADO
O histórico de mais de 70 anos constitui hoje um
capital de experiência e de saber técnico e prático da Ative na prestação de um conjunto variado
de serviços destinados a apoiar as empresas
do sector agro-alimentar. Fundada em 1934, a
Ative manteve-se durante décadas como pioneira
e única empresa a prestar serviços de assessoria
e informação técnica aos operadores do sector,
nas áreas da produção, da distribuição e da restauração e similares, desde questões de fiscalidade a controlo de margens. Com um acumulado de mais de 80 mil clientes, a Ative veio
acompanhando a evolução das obrigações legais,
o desenvolvimento de novos produtos e serviços
e as necessidades específicas de cada tipo de
empresa, no sentido de adequar e ajustar a sua
resposta ao melhor apoio a dar aos seus clientes.
O esforço constante em procurar oferecer as
melhores soluções, na maioria a micro e pequenas empresas, permitiu-lhe ao longo dos tempos
ir reposicionando a sua actuação, passando do
apoio aos retalhistas de produtos alimentares na
fase da forte regulamentação do comércio para
novos serviços aquando da liberalização deste.
Passando do apoio no cumprimento de novos
requisitos legais, quer por parte da indústria quer
das empresas que começaram a surgir na nova
área da restauração colectiva, para a resposta às
maiores exigências que se colocam actualmente
em matéria de prevenção da segurança alimentar. Durante vários anos a Ative actuou como
entidade de inspecção da conformidade legal,
enquanto hoje oferece serviços de higiene e
segurança alimentar para a salvaguarda do bom
desempenho das empresas e da saúde dos consumidores, permitindo-lhe manter a liderança
técnica junto de 20 mil clientes actuais.
Também ela em processo de mudança, a Ative
substituiu a sua natureza empresarial de cariz
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familiar por uma nova e dinâmica gestão profissionalizada. Nos últimos dois anos imprimiu
velocidade à sua capacidade de resposta, munindo-se de recursos humanos novos em complemento aos que detêm largos anos de experiência. Apostou no lançamento de novos serviços
ajustados às exigências actuais e investiu na
melhoria interna, tanto ao nível da organização
como das próprias infra-estruturas, prevendo
para breve a sua deslocação para novas instalações e a melhoria dos actuais equipamentos,
nomeadamente a nível do laboratório.
Tendo como ambição ser a melhor empresa
prestadora de serviços de higiene e segurança
alimentar e a de maior dimensão a actuar no
Continente e Regiões Autónomas, a Ative possui
um quadro de pessoal com meia centena de
efectivos, a grande maioria dos quais formando
a forte equipa técnica que todos os dias anda no
terreno proporcionando aos clientes um acompanhamento regular e próximo. Os seus recursos
humanos provêm de formações diversificadas,
desde Engenharia Agro-alimentar a Medicina
Veterinária, incluindo formações em áreas complementares como em Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho, na área do Ambiente e da
gestão da Qualidade. Segundo salienta o responsável da Ative, Ricardo Carinhas, "queremos ser
uma empresa apetrechada com os melhores
recursos humanos, mantendo a mais-valia dos
que possuem uma experiência de 30 ou 40 anos
e integrando o valor acrescentado que os mais
novos representam".

SERVIÇOS À MEDIDA
DAS EMPRESAS
A par de cerca de três mil clientes de grande e
média dimensão, sobretudo das áreas da hotelaria, restauração colectiva e distribuição, a Ative

SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR | DIVULGAÇÃO

reorientou nos últimos anos a sua oferta de
serviços para as microempresas do retalho
alimentar e da restauração e similares, confrontadas que foram com a obrigatoriedade da
implementação do HACCP e sem conhecimentos e formação para o fazer. Na sua tradição de
apoio aos que apresentam maiores dificuldades em acompanhar as mudanças e em integrá-las correctamente no dia-a-dia da sua actividade, a Ative criou um conjunto de metodologias próprias, adequadas à realidade de cada
cliente, procurando deixar nas empresas o
conhecimento necessário para se autonomizarem na gestão do seu sistema de higiene e
segurança alimentar.
Com representações em Lisboa, Porto, Pombal,
Faro e Madeira em perspectiva, a Ative realizou
em 2006 um total de visitas aos seus clientes
que rondou as 55 mil e que incluiu desde a
consultoria técnica à formação e treino. Por
vezes com formação em grupo, mas a maioria
das vezes segundo a modalidade em cascata,
com a formação do pequeno empresário que
depois se encarrega de formar a sua microequipa. Como refere Ricardo Carinhas, "temos
uma intervenção informativa, preventiva, formativa e pedagógica. É nosso objectivo garantir
que as empresas cumprem os requisitos legais
actuais, através do apoio técnico objectivo e
costumizado que prestamos. Além disso, procuramos fazê-lo da forma mais transparente
possível, com uma definição clara da nossa
intervenção, do plano de acção a executar, das
etapas que integra e dos custos que envolve".
A Ative inclui também na sua vasta carteira de
clientes as empresas industriais e o apoio específico à sua actividade, ao cumprimento dos
requisitos legais, bem como das boas práticas
de fabrico. A par do HACCP, a Ative colabora
igualmente na implementação de outros referenciais, tais como ISO 22000:2005, BRC, IFS,
GFSI e EurepGap, este último na área da produção agrícola. A sua actividade desenvolve-se
ainda no campo da comercialização de instrumentos, destinados nomeadamente à monitorização, ensaio e realização de diferentes testes.

PROJECTOS INOVADORES:
STAR E STARS
Lançados nos primeiros meses de 2007, a Ative
apostou mais uma vez na criação e disponibilização de um conjunto de ferramentas e
materiais necessários ao cumprimento da
legislação. Para o retalho criou o Serviço Técnico de Apoio ao Retalho (STAR) e para a área da
restauração, o Serviço Técnico de Apoio à Restauração e Similares (STARS). Ambos com
custos reduzidos de implementação e disponibilizados em duas versões: Standard e
Prestige, os dois incluem a prestação de apoio
técnico especializado com vista a ajudar a
sua aplicação em cada estabelecimento. A diferença entre as duas versões está em que o
segundo inclui formação, indo mais além que o
simples apoio ao cumprimento dos requisitos
legais. Como faz questão de sublinhar Ricardo
Carinhas, "o facto de serem versões tipificadas,
continuam a oferecer a flexibilidade necessária para se ajustarem ao estabelecimento em
causa. As nossas soluções continuam a ser à
medida das necessidades dos clientes".
Das ferramentas e materiais fazem parte guias
para aprendizagem da aplicação da metodologia HACCP, seja no retalho seja na restauração e similares, as respectivas boas práticas de cada um desses sectores, bem como a
aplicação de planos de higiene, práticas de
manutenção preventiva, processos de monitorização e modelos de registos associados, além
de instrumentos necessários a cada um das
actividades, nomeadamente termómetros para
a monitorização de temperaturas.
Implementadas as ferramentas, os projectos
são dados por concluídos, mas o trabalho da
Ative pode continuar enquanto avaliador de
terceira parte, caso as empresas pretendam
ser avaliadas para saber se continuam no caminho certo, conformes com a legislação e a prestar serviços seguros na cadeia alimentar.

www.ative.pt
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Bureau Veritas Certification

Aos alimentos, necessidade primária nas
nossas vidas, são aplicáveis exigências legais
(nacionais e comunitárias) assim como diversos referenciais (BRC, IFS, HACCP, etc.) com o
objectivo de atestar a sua segurança e qualidade, no entanto, nem sempre é fácil para as
organizações identificar qual é a solução mais
adequada.
Muitos referenciais foram desenvolvidos na
área alimentar: com base legal, sectoriais,
próprios (das organizações), concebidos por
retalhistas, etc., provocando uma proliferação
que dificulta a decisão e aplicação. A segurança alimentar tornou-se no factor-chave
para todos os agentes da cadeia alimentar
e cada organização deverá optar pela solução que responda da melhor forma às suas
necessidades específicas.
Em 2005 o mercado assistiu à publicação da
ISO 22000:2005 referente a um sistema de
gestão da segurança alimentar. Este referen-

Tiago Pimentel
Business Development

DEMONSTRAR O COMPROMISSO
COM A SEGURANÇA ALIMENTAR

cial conjuga, dinamicamente, os princípios e
as fases da aplicação do HACCP com outros
programas de pré-requisitos, como o BRC –
British Retail Consortium, o IFS – International Food Standard, ou documentos relevantes neste sector, como por exemplo, o
Codex Alimentarius.
Este referencial tem como metodologia a
identificação e análise de perigos para determinar a estratégia e garantir a segurança alimentar através de uma combinação de diferentes medidas de controlo. Se correctamente
implementada, ou seja, desenvolvida na pers-

pectiva de criar mais segurança no processo
e aplicada à especificidade de cada organização, a ISO 22000 poderá ser considerada
como o sistema nuclear.
No entanto, continua a não existir uma solução única para a resolução de todas as exigências por parte do mercado, sendo muito
importante fazer um levantamento da estratégia e objectivos da organização para se
apurar qual ou quais as melhores soluções
a aplicar. Neste sentido, o Bureau Veritas
desenvolveu competências nas diferentes
vertentes da cadeia alimentar.
Pela diversidade de possíveis soluções no
espectro do sector alimentar, o Bureau
Veritas apresenta-se como uma entidade
credível para apoiar qualquer organização na
selecção do sistema, metodologia ou procedimento mais adequado à sua realidade.
A nossa presença internacional, o número
de acreditações e uma equipa especializada
a nível sectorial, que permite verificar com
rigor os processos, são factores que fazem do
Bureau Veritas uma entidade reconhecida
pelo sector alimentar e que oferece valor ao
negócio dos clientes.
No Bureau Veritas adoptamos uma política de inovação e actualização constante dos
nossos serviços, respondendo ao mercado
de forma flexível, eficaz, competente e adequada. Fomos o primeiro organismo acreditado para certificar de acordo com a ISO
22000:2005 a nível mundial e naturalmente
o primeiro organismo a emitir um certificado
acreditado segundo este referencial. Oferecemos também a possibilidade de combinar ou integrar certificações de acordo com
outros referenciais (acreditados), permitindo
maior consistência, optimização e eficiência
aos recursos das organizações.
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Panike

INOVAÇÃO E SEGURANÇA
ALIMENTAR
Sistema HACCP implementado e certificado
A Panike Indústria de Produtos Alimentares
Congelados SA é a maior empresa portuguesa de fabrico e comercialização de produtos de pastelaria e padaria ultracongelados que opera no mercado há 20 anos.
É uma organização de dimensão internacional com longa experiência, tendo desde
sempre baseado o seu sucesso num rigoroso controlo de qualidade e numa permanente preocupação com o serviço prestado
ao cliente.

SEGURANÇA ALIMENTAR
Uma preocupação constante
O sistema de segurança alimentar implementado na Panike baseia-se numa sólida
implementação de um código de boas práticas. As alterações e melhorias que proporcionou foram várias, entre elas conduziu a:
➔

➔

Porque as preocupações com a Qualidade,
Segurança Alimentar e Nutrição são cada
vez mais um requisito dos seus clientes
(o seu principal Valor), a Panike SA direcciona os seus investimentos tendo em conta
esta premissa, formalizando esse facto na
sua Política da Qualidade e Segurança Alimentar.
Na sequência dessa preocupação a Panike
implementou e certificou o sistema de segurança alimentar HACCP, tendo por base o
Codex Alimentarius (CAC/RCP 1969:04/2004).
Mais recentemente iniciou o lançamento de
produtos baixos em calorias e nutricionalmente ricos, sendo ao mesmo tempo saborosos.
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➔

➔

➔

Investimento na área fabril, definindo um
novo layout das instalações;
Um trabalho de parceria com os fornecedores para a obtenção, à priori, de
matérias-primas produzidas, armazenadas e transportadas sob condições cada
vez mais seguras;
Planos de formação interna e externa
para todos os colaboradores;
Definição de normas de higiene e de
fabrico, bem como de programas de
higienização pormenorizados e seus
controlos através de verificações e análises efectuadas, quer no seu laboratório
interno, quer pela comprovação de diversos laboratórios externos devidamente
acreditados;
Investimento nas condições de armazenamento e transporte ao longo de toda
a cadeia de frio, desde a sede, passando
pelas oito filiais espalhadas pelo país,

➔

➔

culminando no cliente, ao qual a Panike
chega com a sua frota de última geração
a qualquer ponto do território nacional;
Desenvolvimento de um sistema de rastreabilidade contemplando todo o processo, desde a entrada de uma matéria-prima até à entrega ao cliente;
Investimento em tecnologia de produção
e verificação, contemplando as preocupações em termos de segurança alimentar, nomeadamente a introdução de detectores de metais.

Todos estes processos são depois complementados por um sistema HACCP, onde é
feita uma análise de perigos muito rigorosa,
contemplando os perigos microbiológicos,
químicos e físicos de todas as matérias-primas e etapas do processo. Desta análise de
perigos surge a definição dos PCC (pontos
críticos de controlo), os quais, através de
planos HACCP, são controlados de uma
forma extremamente concreta e rigorosa,
obtendo-se assim um produto seguro e
isento de toxicidade. Este processo é garantido através de auditorias (internas e externas) ao sistema, verificações documentais e
análises laboratoriais microbiológicas e
químicas.
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QUALIDADE NUTRICIONAL
A inovação
Ciente das mudanças e novas exigências dos
consumidores de padaria e pastelaria, a
Panike lançou recentemente duas linhas de
produtos visando a redução de calorias e o
incremento nutricional dos seus produtos.

A certificação do sistema HACCP,
efectuada pelo então BVQi – agora
Bureau Veritas
Certification, foi
obtida em Outubro
de 2005, tendo já
sido objecto de
auditoria de acompanhamento,
mantendo o Certificado n.º 167645.

Nesta base foi idealizada e concebida uma
linha de Croissanteria, juntando os saborosos recheios tradicionais do produto Panike
às massas Brioche, criando assim um produto com um baixo teor calórico, ideal para
os mais novos.
Mais recentemente foi lançada a linha de
produto +saúde, que se traduz por uma
linha de padaria deliciosa e com vantagens
nutritivas, criando produtos específicos para
quem pretende manter uma alimentação
saudável e equilibrada e também para
pessoas que, por motivos de saúde, têm
cuidados redobrados com a alimentação.

Estes novos produtos contêm ingredientes
importantes, tais como soja, sementes de
girassol, aveia, sais minerais, Ómega 3,
linhaça, cálcio, vitaminas B1 e B2, fibras,
entre outros, que ajudam a prevenir as
doenças cardiovasculares, a controlar a
tensão arterial e o colesterol, bem como a
manter o bom funcionamento intestinal e
outras situações.
A Panike pretende reforçar os aspectos
positivos do pão, acrescentando ao sabor
tradicional as propriedades saudáveis procuradas hoje em dia. Um produto que pode
ser consumido em qualquer altura do dia,
misturando-lhe o ingrediente ideal. A adição de sementes, além de ser uma mais-valia
nutricional transporta consigo um sabor
requintado.
Em suma, a Panike está apostada em fornecer aos seus clientes produtos de primeira
Qualidade, Seguros e Nutricionalmente Ricos,
mantendo o mesmo Bom Sabor de Sempre...

A permanência há 20 anos no mercado de pastelaria e padaria ultracongeladas dotou a Panike de
uma grande experiência, que conduziu ao investimento na inovação tecnológica, ao aperfeiçoamento
de técnicas de gestão e produtivas, ao investimento em segurança alimentar, mas principalmente
à melhor detecção das necessidades e expectativas dos seus clientes e à sua satisfação.
Na mesma medida que cresceu a empresa, cresceu também a sua dedicação, entusiasmo e prazer
em oferecer cada vez mais oportunidades para o desenvolvimento de vários canais de negócio,
através da criação de soluções adaptadas aos mais diversos mercados.
O projecto
surge devido à forte procura, por parte dos
seus parceiros na área da restauração e hotelaria, de serviços de pequeno-almoço
e de catering que garantam acima de tudo:
– Segurança alimentar (HACCP)
– Inovação
– Formação e apoio técnico
– Modernização
– Profissionalismo e competência
Certa de que cumpre todos estes requisitos, a Panike seleccionou e criou uma linha
de produtos específica e adaptada para o canal horeca.
O seu maior prazer é Servir e Servir Bem!
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APCER

SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO
PARA A CADEIA ALIMENTAR
Manter a liderança na actividade certificadora em Portugal

O sector alimentar é para a APCER fundamental
e prioritário, sendo um grande foco de empenho e desenvolvimento, dado que por qualquer
uma das suas vertentes é um sector que atinge rapidamente o consumidor final, situação
na qual todos nos encontramos. Assim sendo,
a APCER disponibiliza um conjunto abrangente
de serviços de certificação na área da segurança
alimentar.
Esta oferta de serviços tem um papel preponderante nesta altura em que as empresas da cadeia
alimentar procuram evidenciar o cumprimento
da legislação em vigor. Deste modo, através da
certificação dos seus sistemas de segurança
alimentar, atribuída por uma entidade terceira,
imparcial e credível, as empresas têm a garantia
de estar em condições de demonstrar a sua
capacidade para dar cumprimento à referida
legislação, podendo fornecer uma maior confiança às autoridades fiscalizadoras.
A metodologia HACCP é a base de todos os
referenciais de certificação da segurança alimentar que a APCER disponibiliza. Obviamente existe a possibilidade, dependendo das condições e objectivos de cada empresa/organização assim como das suas características específicas, de avançar para além dos requisitos de
garantia da segurança alimentar.
O diagrama apresentado faz uma divisão dos
serviços de certificação disponibilizados pela
APCER no âmbito da segurança alimentar, em
relação aos vários elos da cadeia.
Analisando a cadeia alimentar, na sua base o
grupo dos operadores da Produção Primária
poderá recorrer à certificação HACCP segundo
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o Codex Alimentarius, à certificação do Sistema
de Gestão da Segurança Alimentar pela NP EN
ISO 22000:2005 ou à certificação de produto
segundo o BRC Global Standard - Food, conforme as suas necessidades.
Também a série de normas EurepGap de certificação de unidades de produção agrícola e
dos seus sectores específicos é um serviço
disponibilizado pela APCER, em parceria, baseado em requisitos que assentam em boas práticas agrícolas, padrões globais de segurança do
alimento, preservação do ambiente e bem-estar
dos trabalhadores, de maneira a responder às
exigências de consumidores, retalhistas e dos
seus fornecedores.
Num segundo grupo temos os produtores e
transformadores (Indústria), os distribuidores
de alimentos (Distribuição) e as unidades de
restauração (Restauração).
Também para estes operadores existem serviços de certificação claramente específicos e indicados a cada um, sendo uma grande preocupação da APCER enquanto entidade de certificação garantir essa oferta diversificada.
Existem situações claras e bem definidas onde a
APCER desenvolveu serviços específicos por
considerar haver necessidades básicas no
mercado, como por exemplo a especificação de
Serviço ERS 3002 – Qualidade e Segurança Alimentar na Restauração, desenvolvida especificamente para atender às particularidades deste
segmento tão típico do nosso país. Obviamente,
atendendo à estrutura e capacidade de cada
unidade individual ou de uma cadeia de restauração, que outros referenciais acima mencionados também se aplicam.

André Gonçalves
Gestor de Cliente
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De realçar que na área da Distribuição
encontramos, em todas as suas vertentes
ou tipologias, a certificação de produto.
Este serviço é desenvolvido pela APCER à
medida de cada cliente, mediante o produto a que se destina.
Na Indústria, como seria de esperar, é
onde existe um maior leque de serviços de
certificação disponibilizados pela APCER.
Não menosprezando a transformação alimentar, onde claramente encontramos o
maior número de certificações, é de
realçar que a indústria da embalagem
assume ao nível da certificação NP EN ISO
22000:2005 um grande peso na quota de
mercado da APCER. Existem ainda para
esta área de actividade certificações de
referenciais como o IFS – International Food
Standard (referencial largamente utilizado
no norte da Europa) e o BRC IOP Packaging
Standard (específico para a indústria de
embalagem), os quais são disponibilizados via parceiros da APCER.
Também directamente conectado com
toda a cadeia alimentar está o Guia Interpretativo NP EN ISO 22000:2005, que foi
elaborado pela APCER para dar suporte na
implementação de sistemas de gestão da
segurança alimentar, estando disponível
no seu site.
Ao antecipar as necessidades e expectativas dos seus clientes actuais e futuros, a
APCER reforça assim o seu posicionamento de querer servir cada vez melhor
os seus clientes e a sociedade em geral e,
desta forma, manter a liderança na actividade de certificação em Portugal.

www.apcer.pt
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FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA
PARA MANIPULADORES
DE CARNES
Até 31 de Julho de 2008 todos os manipuladores
de carnes dos sectores da distribuição e venda de
carnes e seus derivados terão de possuir o Cartão de
Manipulador, emitido na sequência da formação
realizada e do aproveitamento registado.
Esta obrigatoriedade já estava patente nos Regulamentos (CE) nº 852/2004 e nº 853/2004 para os
manipuladores que desempenham funções na indústria alimentar. O Decreto-Lei n.º 147/2006 de 31 de
Julho veio entretanto estabelecer as condições higiénicas e técnicas a observar na distribuição e venda de
carnes e seus produtos, conferindo a obrigatoriedade de formação em higiene e segurança alimentar aos manipuladores da venda a retalho.
De acordo com o Artigo 26º daquele diploma, a
distribuição e venda de carnes e seus produtos só
podem ser efectuadas por pessoal com formação
adequada para o exercício da profissão e em matéria
de higiene e segurança alimentar, ministrada por
uma entidade devidamente reconhecida nos termos
da legislação em vigor em termos de formação profissional.
Por seu lado, o Artigo 27º estabelece que o certificado comprovativo da formação é emitido pela
Federação Nacional das Associações de Comerciantes de Carnes (FNACC), o qual tem a validade de
um ano e pode ser afixado no estabelecimento em
local visível. A sua renovação fica dependente da
apresentação dos comprovativos da realização das
acções de formação previstas.
Nesse artigo ficou ainda estabelecido que o manipulador deve ser detentor de um Cartão de Manipulador que comprove o aproveitamento na formação.
Sendo este cartão emitido pela FNACC a todos os que
o solicitem, independentemente da sua qualidade de
associados, desde que possuam formação adequada
devidamente comprovada e que o respectivo programa de formação seja reconhecido pela Direcção-Geral de Veterinária (DGV). O cartão de manipulador tem a validade de três anos, ficando a sua renovação dependente da apresentação dos comprovativos da realização de acções de formação de actualização de conhecimentos.
De referir que a FNACC já tem um programa de formação aprovado pela DGV, bem como já está aprovado o modelo do certificado e do Cartão de Manipulador.

CÓDIGO DE BOAS
PRÁTICAS
DA DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR

CÓDIGO DE BOAS
PRÁTICAS DE
CONSERVAS DE
SARDINHA E DO
TIPO SARDINHA

GUIA DE BOAS
PRÁTICAS IACA

Autor: Comissão de Produtos Alimentares e Segurança
Alimentar da APED (Associação Portuguesa de Empresas
de Distribuição)
Objectivos: Definir linhas de orientação de carácter
voluntário a seguir pelas empresas do sector como
forma de garantir a comercialização de produtos seguros e, assim, assegurar o cumprimento das disposições
legais aplicáveis no que diz respeito à segurança alimentar.
O código esclarece conceitos, identifica os perigos
gerais (biológicos, físicos e químicos) e define os
requisitos gerais de higiene e os requisitos específicos
que os agentes devem ter em conta. Inclui ainda anexos
com recomendações concretas, nomeadamente para a
implementação e manutenção do sistema HACCP.
APED,2007 (2ª ed. actualizada)

Coordenadora: Nídia Braz
Autores: Cristina Monraia, Fátima Loja, Jorge Ribeiro,
Maria da Graça Garcez
Objectivos: Disponibilizar indicações tecnológicas e
requisitos essenciais de higiene respeitantes à produção de conservas de sardinha, ou de outras legalmente
do tipo sardinha a partir de peixe fresco ou refrigerado.
Apresentar recomendações destinadas a apoiar a indústria conserveira e a informação necessária para a aplicação dos princípios HACCP.
O código incide especificamente sobre as definições, os
requisitos gerais das instalações, do equipamento e do
material, sobre os requisitos de higiene, as condições
aplicáveis à produção, as características dos produtos
acabados e a identificação e classificação dos defeitos
na embalagem.
ALIF, 2006

Com o objectivo de promover e encorajar a adesão da
indústria de alimentação animal às Boas Práticas de
Fabrico, a IACA – Associação Portuguesa dos Industriais
de Alimentos Compostos para Animais lançou em 2000 o
Código de Boas Práticas para o Fabrico de Pré-Misturas e
de Alimentos para Animais. Este código visou ajudar os
industriais do sector a superar as dificuldades de implementação dos sistemas de garantia da qualidade e
ao mesmo tempo a respeitarem as disposições legais
aplicáveis.
Em Janeiro de 2007 foi apresentada uma nova versão
deste documento, agora intitulado “Guia de Boas Práticas para os Industriais de Pré-misturas e de Alimentos
Compostos para Animais destinados à produção de
géneros alimentícios”. Esta nova versão resulta da adaptação do Guia Europeu apresentado pela FEFAC (Federação Europeia de Fabricantes de Alimentos Compostos)
em Novembro de 2005, no qual já foram contempladas
as exigências de harmonização da legislação europeia
relativa aos requisitos de higiene dos alimentos para
animais (Reg. (CE) nº 183/2005), nomeadamente a
obrigatoriedade de implementação dos princípios do
HACCP, o qual entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2006.
O Guia de Boas Práticas produzido pela IACA inclui informações práticas, procedimentos operativos, princípios
de prevenção e controlo em toda a cadeia de produção.
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CONGRESSO INTERNACIONAL DA FEFAC

INOVAÇÃO COM PROJECTO
TRUEFOOD
Financiado pela Comissão Europeia no âmbito do 6º Programa Quadro Europeu, foi lançado em Maio de 2006 o
projecto TRUEFOOD (Tradicional United Europe Food),
com o objectivo de introduzir inovação nos sistemas
tradicionais de produção da indústria agro-alimentar.
Com uma duração de quatro anos, este projecto envolve um trabalho de mediação técnico-científica, visando
a disseminação de conhecimento sobretudo junto das
PME, no sentido do incremento cada vez maior da
inovação, qualidade e competitividade nesta indústria.
Os parceiros do projecto são centros de I&D com grande experiência no sector alimentar, nomeadamente no
segmento dos alimentos mais tradicionais. A sua
coordenação está a cargo do Eureopean Economic
Interest Group SPES GEIE, que congrega 11 federações
europeias do sector, entre elas a FIPA – Federação das
Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares.
Neste contexto, a FIPA
decidiu investir no estudo de um ramo de actividade com grande potencial nacional, os lacticínios.
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Sob o lema “A indústria da alimentação animal no séc. XXI – realidade e
perspectivas”, realiza-se em Portugal a 24ª edição do Congresso Internacional
da FEFAC (European Feed Manufacturers’ Federation/Federação Europeia de
Fabricantes de Alimentos Compostos), nos dias 14 e 15 de Junho, na Fundação
de Serralves, Porto.
Com organização da IACA – Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos
Compostos para Animais, o congresso irá reunir vários representantes europeus desta indústria para debaterem os principais temas actuais, nomeadamente a nova PAC e as negociações da OMC, a percepção e comunicação do
risco e a resposta da indústria em termos de segurança alimentar. Será ainda
debatida a legislação e a competitividade do sector, bem como as consequências do alargamento da União Europeia a 27 países.
Paralelo ao congresso realiza-se a 50ª Assembleia Geral da FEFAC, na qual será
eleito o novo presidente da federação.

xxxxxxx

ALIMENTAÇÃO E
CRIANÇAS ASMÁTICAS
O aumento da prevalência da doença alérgica nas últimas décadas, particularmente da asma brônquica em idade infantil, foi acompanhado por modificações significativas ao nível da alimentação. Este facto leva a especular sobre
a possível relação entre esses dois factores.
Nesse sentido, procurando dar o primeiro passo em Portugal sobre esta temática, foi anunciado em Março o início de um estudo denominado “Up-Kids”, o
qual envolve a colaboração de pais e encarregados de educação das crianças de
escolas do ensino básico e de infantários do Porto.
Dinamizado pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), este estudo conta com investigadores daquela instituição, bem como da Faculdade de Medicina do Porto e do Hospital de São João.
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