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EDITORIAL

VISÃO

Antes de qualquer regra ou boa prática de higiene e segurança alimentar impõe-se
que existam alimentos à disposição das populações em qualquer parte do mundo.
Só a diferença no grau de desenvolvimento dos países e dos continentes a que pertencem desvia o enfoque a dar quando se fala de segurança dos géneros alimentícios.

MISSÃO

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.

Para o continente europeu, onde a legislação relativa à segurança alimentar tem
vindo a aumentar, de forma suficiente ou eventualmente desmesurada, as questões
normalmente não se colocam na falta ou quebra de alimentos, mas sobretudo na sua
qualidade e garantia higio-sanitária. Se a Europa não produz, importa; se os seus
factores de produção são menos competitivos, importa; se as quantidades necessárias para saciar uma sociedade de crescente consumo assim o exigem, importa!
Mas quanto à segurança e qualidade alimentar, as regras não são deixadas em mãos
alheias e seguem um percurso tão desenfreado quanto o do consumo.
A Europa, por razões históricas ou sócio-culturais, tem vindo a investir na securização
a todos os níveis: de bens, de pessoas, de serviços e de produtos. Quer por via legal de
directivas e regulamentos destinados, neste caso, à segurança sanitária dos alimentos, quer através de normas sectoriais de implementação voluntária ou mesmo de
aplicação obrigatória, como o BRC ou o IFS, o espaço da União Europeia parece caminhar para uma sociedade utopicamente asséptica, correndo o risco de conduzir ao
desaparecimento de saberes e práticas ancestrais.
Mas, enquanto a Europa se pode deter nas questões da sanidade dos alimentos ou
nos reflexos do seu tipo de consumo na saúde dos consumidores, questões sem
dúvida pertinentes, há outras partes do globo em que o conceito de segurança alimentar adquire outra emergência: a supressão das carências alimentares. Este ano,
em consequência da actual crise económica mundial, pela primeira vez serão afectadas pela subnutrição mais de mil milhões de pessoas (cerca de um sexto da população
mundial), segundo anunciou recentemente a FAO. A diminuição dos rendimentos devido à crise e os aumentos nos preços dos alimentos obrigaram a adiar para 2015 a
meta que deveria ter sido atingida já em 2006 de redução para metade do número
de pessoas com fome. Torna-se por isso obrigatório duplicar a produção agrícola nas
próximas décadas para garantir a segurança alimentar no que diz respeito ao seu
conceito mais básico.
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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.

DESTINATÁRIOS
Operadores e profissionais
dos diferentes sectores da cadeia
alimentar; fornecedores
de equipamentos, produtos
e serviços; entidades parceiras
de certificação, auditoria, formação,
consultoria e apoio técnico;
instituições de ensino, universidades
e laboratórios; instituições da saúde
e da área social; autarquias;
bombeiros; clubes desportivos;
companhias aéreas e ferroviárias;
estabelecimentos prisionais; forças
armadas; entidades representativas,
associativas e oficiais.

RAIZ DE LÓTUS
Originária da Ásia,
é utilizada desde
há milénios como
género alimentício,
na culinária japonesa
ou no chá chinês, e como
medicamento para combater desde
infecções respiratórias até distúrbios
estomacais. Os seus constituintes
(proteínas, fibras, cálcio, ferro, enzimas,
flavonóides, vitaminas, etc.) estimulam o
sistema imunológico do organismo.
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PERSPECTIVA LEGAL E REGULAMENTAR
DOS SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Estes são alimentos regulados pelas mesmas regras dos alimentos comuns
Mª de Lourdes Camilo

Um regime alimentar adequado e variado pode, em circunstâncias
normais, fornecer ao ser humano todos os nutrientes necessários
ao seu bom desenvolvimento e à manutenção do seu bom estado
de saúde, nas quantidades estabelecidas e recomendadas por
dados científicos geralmente aceites. Todavia, esta situação não é,
por vezes, alcançada em relação a todos os nutrientes nem a todos
os grupos populacionais. Devido a um estilo de vida especial ou a
outros motivos, os consumidores podem optar por complementar
as quantidades ingeridas de alguns nutrientes através do
consumo de suplementos alimentares.
Existe um número crescente de produtos comercializados na
Comunidade como alimentos que constituem uma fonte concentrada de nutrientes e são apresentados como complemento aos
nutrientes ingeridos num regime alimentar normal. Esses produtos estavam sujeitos a regras nacionais que variavam entre
os Estados-membros e que impediam a livre circulação, criando
desigualdades nas condições de concorrência, tendo, por conseguinte, um impacte directo no funcionamento do mercado interno. Assim, tornou-se necessário adoptar regras comunitárias
relativas a esses produtos comercializados como géneros alimentícios.

Os suplementos alimentares estão regulamentados comunitariamente pela Directiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 10 de Junho, com a alteração dada pela Directiva
2006/37/CE da Comissão, de 30 de Março, transpostas para o direito nacional respectivamente pelo Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28
de Junho, e pelo Decreto-Lei n.º 296/2007, de 22 de Agosto. Os
suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinados nutrientes ou outras
substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou
combinados, comercializados em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, saquetas de pó, ampolas de líquido,
frascos conta-gotas e outras formas similares, que se destinam a
ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida.
O leque de nutrientes e outros ingredientes que podem estar presentes nos suplementos alimentares é bastante variado, incluindo, entre outros, vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos
essenciais, fibras e várias plantas e extractos de ervas.
Os suplementos alimentares são “alimentos”, tal como definidos
no Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 28 de Janeiro, devendo obedecer a todas as disposições regulamentares horizontais dos alimentos, designadamente:
q Reg. (CE) n.º178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
28 de Janeiro;
q Decreto-Lei n.º 560/99, de 18 de Dezembro, relativo à rotulagem geral dos alimentos e harmoniza a Directiva 2000/13/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Março;
q Reg. (CE) n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
27 de Janeiro, relativo a novos alimentos e novos ingredientes
alimentares;
q Reg. (CE) n.º 1924/2006, de 20 de Dezembro, sobre alegações
nutricionais e de saúde dos alimentos;
q Regulamentação comunitária de aditivos alimentares, contaminantes e pesticidas, etc.

INGREDIENTES
Com o objectivo da adição de substâncias nutricionais aos alimentos, os produtos alimentares caem geralmente dentro de três grupos: alimentos destinados a uma alimentação especial, designados também por alimentos dietéticos (cobertos pela Directiva
89/398/CEE do Conselho, de 3 de Maio, e transposta pelo Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei
6 | N.6 | MAIO 2009
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n.º 285/2000, de 10 de Novembro), suplementos alimentares ou
alimentos comuns.
Até ao momento, as substâncias nutricionais que podem ser
adicionadas constam de listas positivas reguladas por:
q Directiva da Comissão 2006/141/CE relativa às fórmulas para
lactentes e fórmulas de transição (transposta pelo Decreto-Lei
n.º 217/2008);
q Directiva da Comissão 2006/125/CE relativa aos alimentos à
base de cereais e aos alimentos para bebés destinados a
lactentes e crianças de pouca idade (transposta pelo Decreto-Lei n.º 53/2008);
q Directiva da Comissão 2001/15/CE relativa às substâncias que
podem ser adicionadas para fins nutricionais específicos aos
alimentos destinados a uma alimentação especial (transposta pelo Decreto-Lei n.º 241/2002, Decreto-Lei n.º 137/2005 e
Decreto-Lei n.º 251/2007);
q Directiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a suplementos alimentares;
q Reg. (CE) n.º 1925/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à adição de vitaminas e minerais e de outras certas
substâncias aos alimentos.
A regulamentação dos suplementos alimentares e o Reg. (CE)
n.º 1925/2006 apenas incluem listas de vitaminas e minerais e
suas fontes. Existem disposições específicas que permitem aos
Estados-membros prever derrogações para vitaminas e minerais e
formas não incluídas nestas legislações, bem como proceder à
revisão das listas.

NOVOS INGREDIENTES ALIMENTARES
A inclusão de uma substância nutricional nas listas positivas, quer
dos alimentos destinados a uma alimentação especial quer dos
suplementos alimentares, é requerida à Comissão Europeia.
Esses pedidos não devem dizer respeito às substâncias nutricionais que caem no âmbito do Reg. (CE) n.º 258/97 relativo aos novos
alimentos. O critério para que um alimento ou ingrediente seja
considerado novo é a ausência da sua utilização significativa para
consumo humano na Comunidade antes da data de aplicação deste
regulamento, ou seja 15 de Maio de 1997. Nesse caso, a autorização para a colocação do alimento ou ingrediente no mercado
obedecerá ao disposto no Reg. (CE) n.º 258/97.
Por outro lado, se antes daquela data um alimento tiver sido
utilizado exclusivamente como ou num suplemento alimentar,
pode ser colocado no mercado após a referida data para a mesma
utilização sem ser considerado um novo alimento. No entanto,
para outras utilizações noutras categorias de alimentos, terá de
ser autorizado em conformidade com o Reg. (CE) n.º 258/97. De
facto, a utilização exclusiva de um ingrediente ou alimento em
suplementos alimentares não é considerada uma utilização
significativa para consumo humano em termos de segurança
alimentar de modo a alargar a sua utilização aos outros alimentos comuns.

No entanto, o resultado da reformulação de produtos alimentares
produzidos a partir de ingredientes alimentares existentes disponíveis no mercado comunitário, nomeadamente mediante a
modificação da composição ou das quantidades desses ingredientes alimentares, não é considerado um novo alimento.

LIMITES DE SEGURANÇA
DE VITAMINAS E MINERAIS
A ingestão excessiva de vitaminas e minerais pode provocar efeitos
adversos, pelo que se torna necessária a fixação de limites superiores de segurança para essas substâncias, de forma a garantir
que a utilização normal dos suplementos alimentares seja segura
para os consumidores, de acordo com as instruções de uso fornecidas pelo fabricante.
As quantidades máximas de vitaminas e minerais são fixadas em
função da dose diária recomendada pelo fabricante e devem ter
em conta: os limites superiores de segurança estabelecidos pela
EFSA para as vitaminas e minerais após uma avaliação científica
dos riscos, realizada a partir de dados científicos, tendo em conta,
quando for caso disso, os diversos graus de sensibilidade dos diferentes grupos de consumidores; a quantidade de vitaminas e
minerais ingeridos através de outras fontes alimentares; as doses
de referência de vitaminas e minerais para a população.
Por outro lado, os suplementos alimentares são adquiridos pelos
consumidores para completar o regime alimentar, pelo que para
garantir o cumprimento desse objectivo, as vitaminas e os minerais declarados no rótulo devem estar presentes no produto em
quantidades significativas.

OUTRAS SUBSTÂNCIAS
O número de substâncias, para além das vitaminas e minerais
usados nos suplementos alimentares no mercado comunitário, é
avaliado acima de 400. A fim de clarificar e simplificar, as substâncias de maior uso têm sido agrupadas em seis categorias principais que reflectem a situação corrente do mercado e que estão
N.6 | MAIO 2009 | 7
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Fig. 1
Cota de mercado
dos ingredientes dos
suplementos alimentares
na União Europeia
Fonte: Euromonitor 2005

regulamentadas em alguns Estados-membros:
, “aminoácidos” (L-arginina, outros aminoácidos essenciais,
aminoácidos não essenciais);
, “enzimas” (lactase, papaína);
, “prebióticos e probióticos” (inulina, Lactobacillus acidopohilus,
espécies de leveduras;
, “ácidos gordos essenciais” (ácido gamma-linoleico, óleos de
peixe DHA/EPA, óleo de boragem “Borago officinalis”, óleo de
linhaça “Linum usitatissimum”);
, “extractos botânicos” (aloé “Aloé vera”, ginkgo “Ginkgo biloba”,
ginseng “Panax ginseng”, gárlico “Allium sativum”, extracto de
chá verde “Camellia sinensis”, extracto de garcínia “Paullinia
cupana”);
, “outras substâncias” (licopeno, luteína, coenzima Q10, taurina,
carnitina, inositol, glucosamina, chitosan, espirulina, isoflavona
de soja).
Note-se que poderá haver sobreposição entre estas categorias.
Por exemplo, certos extractos de óleos de plantas podem estar
listados na categoria dos extractos botânicos, bem como dos
ácidos gordos essenciais.
Dados disponíveis de muitos Estados-membros indicam que as
substâncias mais importantes comercialmente são os óleos de
peixe, os probióticos e certos ingredientes de plantas. É importante notar que uma proporção significativa do mercado para
alguns produtos de plantas (por exemplo Echinacea e Gingko) é
constituída por produtos registados como produtos medicinais em
certos Estados-membros.

Fig.2 – Crescimento total de outras substâncias (1997-2005)
Fonte: Euromonitor 2005

Em relação às plantas, a Comissão adoptou em 2005 orientações:
“Quality, safety and marketing of plant-based food supplements”.
A finalidade deste trabalho foi fornecer às partes interessadas os
requisitos que devem ter em consideração no fabrico de produtos
seguros. Recentemente, foram também apresentados dois outros
documentos de interesse: “Homeostasis, a practical tool to distinguish between foods (including food supplements) and medicinal products” e “Populations possibly at risk” como consequência
da ingestão de suplementos botânicos.

Rotulagem

Fig. 3 – Previsão do crescimento futuro de outras
substâncias (2005-2010)
Fonte: Euromonitor 2005
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Os suplementos alimentares, enquanto géneros alimentícios,
devem obedecer às exigências de rotulagem geral dos alimentos,
limitando-se a Directiva 2002/46/CE, transposta pelo Decreto-Lei
n.º 136/2003, às disposições de rotulagem adicionais necessárias.
A denominação de venda destes géneros alimentícios é “suplemento alimentar”. Sem prejuízo das indicações gerais de rotulagem, são obrigatórias ainda:
, A designação das categorias de nutrientes ou substâncias que
caracterizam o produto ou uma referência específica à natureza desses nutrientes ou substâncias;
, A dose diária recomendada do produto;
, Uma advertência de que não deve ser excedida a dose diária
indicada;
, A indicação de que não devem ser utilizados como substitutos
de um regime alimentar variado;

, Uma advertência de que os produtos devem ser guardados
fora do alcance das crianças de tenra idade.

Os rótulos dos suplementos alimentares, tal como para todos os
alimentos, não podem conter menções que atribuam ao produto
propriedades profilácticas, de tratamento, prevenção ou cura de
doenças humanas, nem fazer referência a essas propriedades. Do
mesmo modo, não são permitidas menções que afirmem ou
sugiram que um regime alimentar equilibrado e variado não constitui uma fonte suficiente de nutrientes em geral.
No entanto, as disposições horizontais relativas à rotulagem
nutricional (Directiva 90/496/CEE do Conselho, de 24 de Setembro,
transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 167/2004,
de 7 de Julho) não se aplicam aos suplementos alimentares. As
informações relativas ao teor de nutrientes nos suplementos alimentares é essencial para permitir ao consumidor que os adquire
que o faça com conhecimento de causa e os utilize de forma
correcta e em segurança. Assim, tendo em conta a natureza
desses produtos, essas informações devem limitar-se aos
nutrientes realmente presentes e ser obrigatória.

FRONTEIRA ENTRE ALGUNS
PRODUTOS BORDELINE
Suplementos alimentares e alimentos dietéticos
Por vezes a fronteira entre suplementos alimentares e alimen–
tos dietéticos não é muito clara. Há produtos no mercado
enriquecidos com vitaminas e minerais no âmbito da Directiva
1999/21/CE da Comissão, de 25 de Março, relativa aos alimentos
dietéticos destinados a fins medicinais específicos e transposta
para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 212/2000. O problema
tem a ver com a definição de dietético em produtos, por exemplo,
para jovens, enriquecidos em cálcio porque estes não consomem o
cálcio suficiente. Também a rotulagem dos dietéticos tem um grupo-alvo e um objectivo específico e não a população em termos de
idade, categoria etária.
Questiona-se se estes produtos poderão ser enquadrados como
alimentação especial ou como suplementos alimentares. Veja-se
os produtos para atletas. Pode-se questionar se é “para atletas”
(grupo) ou “para altos esforços” (necessidades nutricionais).
Entende-se que as necessidades nutricionais de uma população e
esse grupo populacional têm de estar ligados. Pode-se sustentar
que os adolescentes, as pessoas idosas, as grávidas ou a amamentar são grupos com necessidades nutricionais muito específicas e nesses casos a fronteira é muito complicada, podendo
existir de facto interpretações diferentes em caso de litígio em
tribunal. A definição de “produtos com fins nutricionais específicos” é bem mais ampla que “produtos com fins medicinais
específicos”. Um produto é dietético se se destinar a uma
categoria e fins específicos e se, em simultâneo, cumprir a
definição de suplemento alimentar, já que se encontra perante
uma característica adicional.
Considera-se que existe regulamentação comunitária suficiente
N.6 | MAIO 2009 | 9
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sobre estas questões e que elas resultam de uma aplicação não
correcta das disposições, sendo necessário que os produtos sejam
notificados de uma forma ou de outra.
Suplementos alimentares e produtos cosméticos
Por vezes existe uma zona cinzenta entre os produtos cosméticos
e os suplementos alimentares, designadamente em produtos, por
exemplo, para melhorar o hálito em spray ou comprimidos. O Reg.
(CE) n.º 178/2002 define “alimento” dando como exemplo as
pastilhas elásticas. No entanto, exclui da definição os cosméticos.
Tal não significa que os produtos cosméticos e de higiene corporal
não possam apresentar-se sob a forma de pastilhas elásticas.
Os rebuçados e as pastilhas para deglutir não são produtos para
higiene oral, dado que estes últimos só compreendem os produtos que estão durante pouco tempo em contacto com a mucosa e
que não são para engolir. Considera-se que a camada exterior de
qualquer pastilha elástica se destina a ser ingerida, o que não está
em conformidade com a definição de produto cosmético e de
higiene corporal estabelecida na Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho, e transposta pelo Decreto-Lei n.º 189/2008, de
24 de Setembro.
Como critério pode estabelecer-se o princípio de que a classificação do produto tem por base ser ou não ser ingerido e não o fim
a que se destina. Tal princípio está subjacente à definição de alimento do Reg (CE) n.º 178/2002, que afirma que o alimento tem de
ser ingerido. Se o objectivo é, por exemplo, limpar a língua, não
interessa o fim. Por isso, um spray ou um baton são um produto
cosmético, enquanto que as pastilhas são um alimento.
Há ainda outras questões relacionadas com a rotulagem consoante se trata de um cosmético ou de um alimento, em especial
as alegações e menções que são permitidas nos cosméticos e que
nos alimentos terão de ser autorizadas no âmbito do Reg (CE)
n.º 1924/2006.
Suplementos alimentares e medicamentos
A delimitação entre alimentos, onde se incluem os suplementos
alimentares, e os medicamentos deve ser efectuada de modo uniforme no seio da União Europeia, tanto mais que, nos termos do
artigo 5º n.º 2 do regulamento base, Reg (CE) n.º 178/2002, a legislação alimentar deve visar a realização da livre circulação de alimentos na Comunidade, fabricados ou comercializados em conformidade com os princípios e os requisitos gerais constantes desse
regulamento.
De facto, embora possam existir situações mais complexas na
classificação de produtos “bordeline” alimento/medicamento, a
diferença mais relevante entre aquelas categorias é estabelecida
no próprio conceito de cada um. O alimento não pode atribuir propriedades de prevenção, tratamento ou cura de doenças, nem
fazer referência a elas. Ao contrário, o medicamento tem forçosamente uma dessas propriedades. No entanto, optando sempre por
um elevado nível de protecção da saúde como princípio regulador
da legislação alimentar, em caso de dúvida na classificação entre
10 | N.6 | MAIO 2009

alimento e medicamento, a regulamentação comunitária dos
medicamentos (Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 6 de Novembro, transposta pelo Decreto-Lei
n.º 176/2006, de 30 de Agosto) entende que o produto deve ser
incluído nos medicamentos.
Para além disso, a nível comunitário tem sido feito um grande
esforço na harmonização das substâncias, extractos de plantas e
outras substâncias que poderão ser consideradas, de um modo
consensual, como ingredientes nos suplementos alimentares.
Desse debate, existe um documento de trabalho “Food Catalogue”,
que estabelece a categoria de muitos ingredientes (novel food,
suplemento alimentar, medicamento) e que em breve terá uma
versão pública.

CONCLUSÕES
Em síntese, pode concluir-se que:
q Com a publicação da regulamentação comunitária de suplementos alimentares e restantes disposições horizontais de
rotulagem, de uma forma particular o Reg (CE) n.º 1924/2006,
ficou preenchida uma lacuna de há longos anos sobre suplementos alimentares, cuja avaliação de risco e quantificação dos
limites de segurança cabe igualmente à EFSA.
q O sistema de segurança alimentar é hoje muito exigente, sendo
que, no que se refere aos suplementos alimentares, todas as
novas plantas a utilizar na sua composição se encontram sujeitas às disposições comunitárias impostas aos novos alimentos
pelo Reg (CE) n.º 258/97, onde a avaliação científica, toxicológica e de alergenicidade são fundamentais.
q A classificação entre suplemento alimentar e alimento dietético deve ser estabelecida através de uma adequada aplicação
das disposições comunitárias existentes, que a Comissão Europeia considera suficientes e adequadas.
q O critério na classificação de alguns produtos bordeline suplemento alimentar/cosmético consiste em ser ou não ser ingerido e não o fim a que se destina. Trata-se da separação entre
“alimento” e outro produto “não alimentar”, que têm um enquadramento legislativo horizontal diferente e, por conseguinte,
distintas regras de rotulagem e apresentação.
q A diferença mais relevante no que diz respeito a algumas categorias de produtos bordeline suplemento alimentar/medicamento é estabelecida no próprio conceito de cada um. O alimento não pode atribuir propriedades de prevenção, tratamento ou cura de doenças, nem fazer referência a elas. Ao contrário, o medicamento tem forçosamente uma dessas propriedades.
q Nas circunstâncias específicas em que exista um risco para a
vida ou para a saúde e persistam incertezas quanto à classificação entre alimento/medicamento, o princípio da precaução
constitui um mecanismo que permite determinar medidas de
gestão de riscos ou outras acções, devendo os produtos ser
enquadrados como medicamentos.
Maria de Lourdes Camilo, chefe de divisão de Regulamentação e Qualidade
Alimentar do GPP – Gabinete de Planeamento e Políticas do MADRP
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COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
FACE AOS SUPLEMENTOS ALIMENTARES
É necessário conhecer os riscos do seu consumo
Paulo Fernandes

A suplementação alimentar com vitaminas ou minerais que podem
ser usados (enumerados nos anexos do Decreto-Lei n.º 136/2003,
de 28 de Junho) pode ser encarada como uma suplementação
de um regime alimentar normal com um ou mais nutrientes que
possam estar em falta, enquanto que o consumo de suplementos
alimentares contendo plantas ou preparados à base de plantas é
por vezes feito tendo por objectivo a melhoria do estado de saúde
do consumidor, através das propriedades tradicionalmente atribuídas ao consumo de algumas espécies vegetais. No entanto, o
consumo de alguns produtos deste tipo de géneros alimentícios
poderá levantar questões no que concerne à segurança alimentar.

efeitos antagónicos ou sinérgicos, podendo até provocar alterações nos exames médicos, levando a um eventual diagnóstico
errado.

Os problemas geralmente associados a produtos com plantas ou
preparados à base de plantas são1:
q Identificação incorrecta da espécie – confusão entre espécies
devido a semelhanças morfológicas ou contaminação de uma
espécie cultivada por infestantes;
q Presença de contaminantes – quer de metais pesados ou dioxinas quer de toxinas naturais ou microrganismos;
q Interacção com medicamentos;
q Adulteração com produtos farmacêuticos – substituição total
por, ou adição de um produto farmacêutico que garanta ao
produto final os efeitos geralmente associados ao preparado
vegetal;
q Toxicidade intrínseca.

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios e não
medicamentos. Não apresentam, por isso, juntamente com a sua
embalagem, uma lista de reacções adversas ou de contra-indicações ao seu consumo. Pode por este facto existir uma crença
generalizada de que produtos à base de plantas ou naturais, como
são por vezes referidos na própria publicidade, em contraposição
aos produtos síntese da indústria farmacêutica, estão isentos
de efeitos adversos. Isto não é necessariamente verdade, uma vez
que se conhece a existência de espécies vegetais tóxicas, algumas
das quais podem até ser confundidas com outras que apresentam
efeitos benéficos, como atrás referido.

Já foram referidas no RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Alimentos para Animais), relativamente a produtos
contendo plantas ou preparados à base de plantas, ocorrências
de reacções adversas a suplementos alimentares, adição de medicamento à composição do produto e identificação incorrecta da
espécie vegetal.
Destes factores, alguns não dependem do consumidor, como os
erros de identificação da espécie, a presença de contaminantes,
adulteração com produtos farmacêuticos ou a toxicidade intrínseca. No entanto, outros dependem grandemente do comportamento de consumo.
Alguns dos consumidores que tomam produtos à base de plantas
procuram com o seu consumo alcançar uma melhor saúde, o que
pressupõe, nalguns deles, uma probabilidade aumentada de toma
de medicação. O consumo de preparados à base de plantas contendo espécies vegetais com efeitos terapêuticos pode provocar a
interacção com a toma concomitante de medicação, podendo ter
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É também importante que o consumidor esteja consciente da
possibilidade da ocorrência de alergias, principalmente se já
possui historial de reacções alérgicas a géneros alimentícios.
Sabe-se que algumas espécies vegetais estão descritas na bibliografia como alergénicas, devendo o consumidor estar consciente do risco que corre de sofrer uma reacção alérgica decorrente do
consumo.

Uma vez que os suplementos alimentares são géneros alimentícios e não medicamentos, o seu consumo pode estar dependente unicamente da opção do consumidor, sem a existência de
aconselhamento por parte de um profissional de saúde informado, habilitado para avaliar quer a necessidade de consumo de
um suplemento alimentar, quer a adequação de um determinado
suplemento ao consumidor que o pretende tomar. Esta avaliação
da adequação deveria ter em conta tanto a história clínica do consumidor como a medicação que este possa estar a fazer no
momento do início de consumo.

CONSUMO DE SUPLEMENTOS EM PORTUGAL
E em Portugal, como é feito o consumo de suplementos alimentares? Para caracterizar o consumo destes produtos em Portugal
foi realizado, em 2006, um inquérito sobre o consumo de suplementos alimentares [Felício, 2006]. Neste estudo verificou-se que
81% dos entrevistados consome ou já alguma vez consumiu suplementos alimentares, tendo 72% da população consumido este tipo
de produtos no último ano, sem ser pela primeira vez, sendo por
isso considerada consumidora habitual.

Quanto à obtenção de conhecimentos sobre estes produtos, o
mesmo estudo revela que são os profissionais de saúde as
principais origens da tomada de conhecimento, seguidos pelos
colegas, amigos ou familiares, os media e, em último lugar, o posto
de venda. Quanto ao local de compra, os inquiridos, em geral,
preferem adquirir os suplementos alimentares nas farmácias e
nas lojas de produtos naturais. No que respeita à satisfação com o
consumo destes produtos, a maior parte da população consumidora mostrou-se satisfeita2.
Se por um lado parece ser positivo que os suplementos alimentares sejam indicados preferencialmente por profissionais de
saúde, por outro lado o local de compra, a satisfação global e a
grande percentagem da população consumidora indicam uma
grande confiança nestes produtos. É importante que esta confiança seja suportada por um conhecimento detalhado dos riscos
inerentes ao consumo, riscos estes que poderão variar, de indivíduo para indivíduo, de acordo com as suas características.
Para garantir uma maior segurança do consumidor, a Bélgica, por
exemplo, na sequência do registo de efeitos adversos decorrentes
do consumo de suplementos alimentares à base de plantas que
apresentam toxicidade, elaborou legislação específica nacional
que lista as espécies vegetais que não poderão, por motivos de
segurança, ser incluídas em géneros alimentícios. No presente, a
EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) possui um grupo de trabalho para a avaliação dos riscos das plantas
e produtos à base de plantas utilizados como ingredientes de
suplementos alimentares. Este grupo de trabalho compilou um
compêndio de plantas utilizadas para este fim, focando a possível
toxicidade e definindo, no mesmo documento de trabalho, a
metodologia a utilizar na avaliação de risco destes ingredientes.
Uma grande parte dos suplementos alimentares contendo plantas
ou preparados à base de plantas existente no mercado destina-se
de forma mais ou menos explícita à perda de peso, tendo por isso
uma forte componente sazonal, apresentando um maior consumo
antes do Verão. É importante que o consumidor destes produtos
esteja consciente de que associadas ao excesso de peso podem
existir outras patologias para as quais esteja já a tomar especialidades farmacêuticas. Não é incomum também o consumo simultâneo de vários suplementos alimentares com o mesmo objectivo.
O consumidor deverá informar-se dos riscos associados ao
consumo de suplementos alimentares contendo plantas ou
preparados à base de plantas e sempre que possível deverá
recorrer ao aconselhamento pelos profissionais de saúde sobre a
necessidade, adequação e riscos deste consumo, de modo a
proteger, tanto quanto possível, a sua saúde.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 G.A. Kleter et al.; Food and Chemical Toxicology, 47 (2009) 992-1008;
2 FELÍCIO, J.A.; Estudo de mercado: Consumo de suplementos alimentares
em Portugal, Centro de Estudos de Gestão do ISEG; Lisboa; 2006.
Paulo Fernandes, Direcção de Avaliação e Comunicação dos Riscos – ASAE
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ASPECTOS DE SEGURANÇA
NA SUPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTOS
Da necessidade de suplementação aos riscos potenciais
Nuno Borges

A saúde das populações é um factor decisivo do seu desenvolvimento e depende em grande medida de opções que são
tomadas ao nível político, económico, social ou individual. Em todo
o mundo assiste-se a um crescimento da importância das designadas doenças crónicas não comunicáveis, de que são exemplos
as doenças cardiovasculares, a diabetes, a obesidade e o cancro.
No seu conjunto, são já as que maior peso têm na morbilidade e na
mortalidade, quer nos países desenvolvidos quer nos em vias de
desenvolvimento. A esta realidade estão ligadas as alterações
ao estilo de vida a que assistimos nas últimas décadas, um pouco
por todo o lado. Destas alterações regista-se a (má) alimentação
como um dos mais importantes factores causadores de doença.
Se olharmos para toda a população mundial, a Organização
Mundial de Saúde estima que existam mais de 2 mil milhões de
indivíduos com carência de pelo menos um mineral ou uma vitamina. Ainda segundo a mesma fonte, as mais prevalentes destas
carências são as de ferro, iodo e vitamina A. São bem conhecidos
os problemas que estas carências causam: anemias, incapacidade
para executar tarefas fisicamente mais exigentes, malformações
nos recém-nascidos, alterações do metabolismo, dificuldade de
visão à noite e cegueira, para citar apenas alguns. Estes problemas perpetuam o ciclo da pobreza nas populações onde ocorrem
e clamam por acção urgente.
Em qualquer dos casos é tecnicamente possível, através da suplementação de alimentos, corrigir grande parte dos problemas. A
suplementação do sal de cozinha com iodo, por exemplo, tem
contribuído para a erradicação da carência deste mineral em
muitas zonas do mundo. O Programa Alimentar Mundial, da ONU,
que tem conhecido um assinalável sucesso na erradicação da fome
em muitas zonas remotas do planeta, fornece alimentos fortificados em várias vitaminas e minerais, que asseguram não só o
fornecimento de energia mas um aporte nutricional completo.
Mesmo quando consideramos as populações de países mais
desenvolvidos, podemos apontar exemplos em que a suplementação de alimentos pode ser muito útil. A vitamina D é um
nutriente cuja carência parece afectar uma proporção significativa de indivíduos em países de latitude elevada. Dado que a
síntese cutânea desta vitamina é insuficiente nestes casos (especialmente em idosos e/ou indivíduos de pele escura), considera-se que a suplementação constitui a melhor forma de suprir
esta necessidade, havendo já exemplos de programas implementados.
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Estes e outros casos de sucesso apontam para que a suplementação constitua um importantíssimo factor de segurança para
largas franjas da população. No entanto, a suplementação pode
acarretar também problemas de segurança. Apresentam-se em
seguida dois exemplos, um envolvendo a suplementação de alimentos e outro o consumo de suplementos alimentares, ou seja,
formulações farmacêuticas como comprimidos, cápsulas, ampolas, xaropes, entre outros.

O CASO DO ÁCIDO FÓLICO
O ácido fólico é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B, também designado por vitamina B9. Está envolvido em reacções fundamentais para a replicação celular e a sua falta acarreta vários
problemas. Entre estes, destacamos os que se podem manifestar nos filhos de mães com carência de ácido fólico, designados
genericamente por malformações do tubo neural, que incluem a
espinha bífida e a anencefalia. Estas malformações são graves,
podendo provocar atraso cognitivo, problemas de mobilidade nos
membros inferiores, infecções renais e, no caso da anencefalia,
uma total incompatibilidade com a vida. Nos adultos, a carência
em ácido fólico leva ao aparecimento de um tipo específico de
anemia, designada de anemia megaloblástica. Acresce que indivíduos com níveis elevados de homocisteína no plasma (condição
associada a maior morbilidade cardiovascular) podem reduzi-los
mediante o aumento da ingestão de ácido fólico e outras vitaminas do complexo B.
Por todas as razões enumeradas, mas especialmente pela capacidade de prevenção das malformações do tubo neural, alguns
países implementaram programas de suplementação obrigatória
de alimentos com ácido fólico. Por se tratarem de alimentos de
uso generalizado, optou-se por suplementar as farinhas, garantindo deste modo que os consumidores de pão, bolachas, cereais
de pequeno-almoço ou massas possam beneficiar deste teor
aumentado. A experiência mostra que o número de malformações
do tubo neural foi significativamente reduzido em países com estes
programas, como por exemplo os Estados Unidos da América, o
Canadá ou o Chile.
No entanto, apesar de se tratar de uma vitamina hidrossolúvel, à
qual não é usual associar efeitos tóxicos, têm surgido importantes trabalhos na literatura apontando para a existência de problemas ligados a esta suplementação. Verificou-se que as populações suplementadas apresentavam níveis séricos mais eleva-
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dos desta vitamina e que o número de um tipo de células imunes,
designadas por células-T Natural Killer (NK), era significativamente menor. A actividade destas células constitui uma importante defesa contra infecções e contra o aparecimento de novas
células cancerosas. Níveis intracelulares elevados de folatos
podem também promover o desenvolvimento de células cancerosas “adormecidas”.
Este e outros mecanismos estarão por certo relacionados com
alguns achados de natureza epidemiológica que mostram maior
incidência de cancro da mama e colorrectal em indivíduos com
ingestão elevada de ácido fólico, seja por via da suplementação
de alimentos seja pelo consumo de ácido fólico sob a forma de
comprimidos ou cápsulas. Importa referir que nem todos os estudos apontam neste sentido e que um consumo baixo de ácido
fólico também se relaciona com o aumento da incidência de
alguns cancros, surgindo assim a noção de que a relação entre o
consumo desta vitamina e a incidência de cancro configura graficamente uma curva em forma de “U”.
Outro problema levantado pela suplementação em ácido fólico
relaciona-se com o facto de níveis elevados deste poderem
mascarar uma carência de vitamina B12. Tal deve-se à estreita
relação funcional entre estas duas vitaminas (a complexa descrição desta relação cai fora do âmbito deste texto) e pode acarretar
problemas ao nível da hematopoiese, com o aparecimento de anemias, e ao nível cognitivo, com aumento da incidência de demências. Estes problemas são especialmente importantes entre a
população idosa, já que está mais sujeita a carências de vitamina
B12, quer pela ingestão diminuída quer, sobretudo, pela menor
capacidade de absorção, fruto da maior incidência de problemas gástricos e do consequente uso de medicamentos antiácidos. Acresce que as situações de perda cognitiva progressiva (demência) podem ser encaradas, nestas idades, como naturais e, como tal, menos susceptíveis de um diagnóstico mais
aprofundado.
Por todas estas razões, alguns países estão a reequacionar a
implementação de programas deste tipo. É bem ilustrativo da dificuldade em implementar programas de suplementação a nível
nacional e da necessidade em avaliar constantemente os aspectos ligados à segurança.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES
CONTENDO ANTIOXIDANTES
Um outro exemplo bastante interessante é o dos suplementos de
antioxidantes. Neste caso, estamos a falar essencialmente de
formulações farmacêuticas contendo um ou mais compostos com
efeito antioxidante (nutrientes ou não), cujo consumo “disparou”
nas últimas décadas em países como os EUA, fruto da noção
generalizada de que o consumo de alimentos ricos nestes compostos (fruta e produtos hortícolas, fundamentalmente) se acompanha de níveis de saúde mais elevados. No entanto, os estudos
mais recentes provaram que não só não existe nenhuma vantagem para a saúde em consumir estes suplementos sob esta forma

como, inclusivamente, que a morbilidade e a mortalidade são mais
elevadas nos indivíduos consumidores regulares.
Esta aparente contradição mostra bem a complexidade do fenómeno da alimentação e que, efectivamente, os alimentos são mais
do que a mera soma dos seus componentes individuais. As tentativas de isolar os factores responsáveis pelos melhores níveis
de saúde e fornecê-los de forma artificial têm esbarrado numa
série de resultados negativos que desaconselham firmemente
esta prática.
Concluímos, assim, dizendo que existem determinadas situações,
ligadas essencialmente à pobreza, em que a suplementação de
alimentos se reveste da uma importância enorme para a saúde.
Por outro lado, as experiências de suplementação/uso de suplementos alimentares em populações sem carências múltiplas e
graves podem fazer aparecer questões de segurança não previstas. Tal implica que os esforços futuros deverão ser dirigidos na
procura das soluções mais eficazes para fazer chegar a suplementação a quem dela efectivamente necessita.
BIBLIOGRAFIA
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QUALIDADE
E RESPONSABILIDADE
Raul Maia Oliveira

Longe vão os tempos da confusa indefinição conceptual relativamente aos produtos ingeríveis com reconhecidos efeitos
benéficos para a saúde. O advento do DL
n.º 136/2003, de 28 de Junho, além de ter
permitido clarificar a definição típica do
que deve entender-se por suplemento alimentar, obrigou a todo um enquadramento técnico-normativo do sector, em
salvaguarda da segurança alimentar, isto
é, das substâncias e procedimentos de
fabrico.
Apesar da crise nos orçamentos familiares
e a incompreensível taxa de 20% de IVA a
que os suplementos alimentares estão
sujeitos, facto é que as vitaminas, os minerais, as plantas, os oligoelementos são
substâncias com consumo crescente. Num
estudo de 2006, da responsabilidade do
Instituto Superior de Economia e Gestão, é
notória a relevância do consumo de suplementos para a população nacional, podendo observar-se através dos dados do Gráfico 1 a relação entre o consumo e as suas
diversas motivações.

ilustrar o papel que o movimento associativo empresarial pode desempenhar,
usando iniciativa própria e sem quaisquer
apoios oficiais.
Em primeiro lugar e até como forma de
auto-regulação interna, temos a aplicabilidade das regras relativas à apresentação das rotulagens e, em particular, das
indicações de saúde que delas podem
constar (Reg. (CE) n.º 1924/2006, do Parlamento europeu e do Conselho, de 20 de
Dezembro). Neste capítulo a APARD instituiu o seu Gabinete Técnico de Revisão
de Rotulagens, garantindo em exclusivo
aos seus associados conformidade técnica
dos seus produtos previamente à sua
disponibilização no mercado.

Gráfico 1
Motivações
para o consumo
de suplementos
alimentares

Ainda no âmbito do referido estudo, é
igualmente notória a intenção dos consumidores em voltar a tomar suplementos
(Gráfico 2), no que pode ser interpretado
como factor de satisfação e reconhecimento dos benefícios retirados do respectivo consumo.
Perante este quadro, num curto espaço de
tempo e com maior ou menor dificuldade,
as empresas do sector têm vindo a absorver e a incrementar exigentes regras de
segurança e qualidade. Ora, a afirmação
da credibilidade do sector constitui para
nós uma aposta e um desafio estratégico.
Se a adopção de sistemas de rastreabilidade, de que o HACCP constitui instrumento essencial, é já hoje uma evidente
realidade, outros desafios e exigências
nos esperam. Elegemos dois deles para
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Gráfico 2
Dados ilustrativos da
intenção de renovação
do consumo
(perguntou-se a
um universo de 1200
entrevistados qual
o grau de satisfação
decorrente do consumo
de suplementos,
em escala crescente
de representação
de 1 a 7)

O segundo reflecte o grau de preparação
e conhecimento que os operadores no
terreno devem assegurar, nomeadamente
no aconselhamento especializado que o
consumidor naturalmente aprecia e exige
ao deslocar-se a uma loja de suplementos
alimentares. Através de protocolos celebrados com organismos ligados ao ensino
e formação, a APARD disponibiliza hoje
aos seus associados um leque de opções
formativas que vão desde a frequência
de cursos técnicos sobre produtos biológicos de origem natural até workshops
temáticos do interesse das empresas e
respectivos colaboradores.
Raul Maia Oliveira, presidente da Direcção da
APARD – Associação Portuguesa de Alimentação
Racional e Dietética
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SUPLEMENTOS ALIMENTARES
SUJEITOS AO HACCP
Fornecedores e distribuidores têm de cumprir os pré-requisitos
Iris Salgueiro

Definidos como géneros alimentícios, segundo o Decreto-Lei
n.º 136/2003, de 28 de Junho, os suplementos alimentares estão
sob o chapéu da legislação aplicável aos géneros alimentícios,
de onde salientamos:
q O Regulamento (CE) n.º 852/2004 de 29 de Abril de 2004, que
define uma série de requisitos no seu anexo II que as empresas
que se dediquem a qualquer fase da produção, transformação e
distribuição de géneros alimentícios deverão cumprir, bem
como estabelece a obrigatoriedade destas empresas terem
implementado um sistema de segurança alimentar baseado
nos princípios HACCP.
q O Regulamento (CE) n.º 178/2002 de 28 de Janeiro, que define
no seu artigo 18º a obrigatoriedade de implementar um sistema de rastreabilidade.
q O Decreto-Lei n.º 560/99, de 18 de Dezembro, que estabelece
as regras a que deve obedecer a rotulagem dos géneros
alimentícios.

Em Portugal existem muitas empresas a dedicarem-se à comercialização de suplementos alimentares, mas a sua grande maioria
são apenas importadores/distribuidores de produtos produzidos
noutros países da Comunidade Europeia, ou mesmo, extracomunitários. De frisar que a generalidade destas empresas não se
dedica em exclusivo à comercialização de suplementos alimentares, mas também a outros produtos alimentares de dietética, de
regimes alimentares alternativos e afins.

exterior. Além disso, os pavimentos, paredes e tectos devem permitir uma manutenção e limpeza adequada. As instalações sanitárias e vestiários deverão responder a todos os requisitos legais e
permitir aos colaboradores a manutenção dos padrões adequados de higiene.
p Equipamentos: Todas as partes dos equipamentos que entram
em contacto directo com os produtos devem ser construídas em
materiais adequados para contacto com géneros alimentícios
(exemplo: aço inoxidável). Além disso, os equipamentos devem ser
mantidos adequadamente de forma a evitar avarias e estar
incluídos num “Plano de Manutenção” onde estão definidas quais
as operações a realizar, os lubrificantes e massa de lubrificação utilizados em peças/equipamentos em que haja risco de contaminação do produto (grau alimentar nestes casos), a periodicidade e
o responsável pelas referidas operações.
p Higiene das instalações e equipamentos: É essencial garantir
que as instalações se encontram num adequado estado de limpeza
aquando da sua utilização. Neste sentido, é necessário definir um
“Plano de Higienização” que contemple as várias áreas e os equi-

Para estas empresas, e uma vez que não existe manuseamento
directo dos produtos e estes se encontram, na larga maioria dos
casos, hermeticamente fechados, impossibilitando a ocorrência
de contaminações físicas, químicas e microbiológicas, a implementação do sistema HACCP passa, na generalidade dos casos, apenas
pela implementação dos chamados pré-requisitos ao sistema
HACCP, com especial importância para o controlo de fornecedores.
Não obstante, existe a necessidade de efectuar todo o estudo
HACCP de forma a criar evidências de que as restantes questões
não foram descuradas.
De forma geral, os pré-requisitos a considerar são os seguintes:
p Construção e lay-out das instalações: As instalações devem
prevenir a entrada de pragas através do fecho de todas as aberturas para o exterior e da colocação de redes mosquiteiras em
todas as janelas com possibilidade de serem abertas para o
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pamentos existentes nas mesmas, bem como os produtos de
higienização a utilizar, o modo de efectuar a operação de limpeza,
a periodicidade e os responsáveis. Deverão ser mantidos registos
de todas as operações de higienização efectuadas. Todos os produtos de higienização deverão ser armazenados num local fechado devidamente identificado. Os equipamentos de higienização
das áreas produtivas deverão ser diferentes e armazenados
separadamente dos utilizados nas áreas sociais.
p Água: A água utilizada no processo produtivo ou para a lavagem
das instalações e/ou equipamentos deverá ser potável e respeitar
os critérios definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.
Deverá ser definido um “Programa de Controlo da Qualidade da

Figura 1
Esquema
representativo do
tipo de controlo
requerido pelos
vários perigos

Existem medidas de controlo
para o perigo identificado?

NÃO

Modificação da fase
do processo ou produto

O controlo nesta fase é necessário
para a segurança do produto?

SIM
NÃO
Esta fase é especificamente
concebida para eliminar ou reduzir
a probabilidade de ocorrência do perigo
para níveis aceitáveis?

NÃO É PCC

SIM

NÃO

O perigo identificado pode ocorrer
ou aumentar até níveis inaceitáveis?

NÃO

NÃO É PCC

SIM

Uma fase posterior pode eliminar ou
reduzir a probabilidade de ocorrência
para níveis aceitáveis?

SIM

Figura 2 – Árvore de decisão

18 | N.6 | MAIO 2009

SIM

Água”, que deverá incluir o controlo de rotina 1 e 2 e de inspecção
definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007. Se a água for proveniente
dos Serviços Municipalizados, devem ser requeridas e verificadas
as análises trimestrais efectuadas pelos próprios serviços e deverá ser realizada, no mínimo, uma análise anual à água para confirmar o estado das tubagens.
p Higiene e saúde pessoal: De forma a garantir que os colaboradores não vão transmitir contaminações ao produto, é necessário estabelecer uma série de normas, entre as quais: higiene
pessoal, uso de vestuário de protecção, proibição da ingestão de
alimentos e bebidas, política de uso de adornos (brincos, pulseiras,
relógios, etc.).
p Controlo de pragas: Deverá ser implementado um sistema de
controlo de pragas eficiente. O sistema deverá ser implementado
por alguém que tenha formação e conhecimento necessários para
manipular venenos, não sendo por isso, na generalidade dos casos,
possível efectuar o controlo internamente, sendo necessário contratar os serviços de uma empresa externa. Se existirem problemas ao nível da presença de insectos voadores no interior das instalações, deverão ser instalados insecto-caçadores em locais
estratégicos. Ter em atenção que os insectocutores são desaconselhados.
p Controlo de fornecedores: Deverá ser assegurado que todos os
produtos adquiridos foram produzidos de acordo com a legislação
vigente e respeitam as normas de higiene e segurança alimentar.
Para tal, torna-se vital implementar procedimentos de selecção e
avaliação de fornecedores, conferindo à empresa um elevado grau
de confiança no que respeita aos produtos adquiridos. Neste contexto, a empresa deve inteirar-se da realidade dos seus fornecedores através da realização de auditorias ou realização de
inquéritos. Caso necessário, deverão ser efectuadas análises para
confirmar o cumprimento das especificações dos produtos. De
referir que a confirmação das especificações dos produtos é de
extrema importância quando se tratam de produtos destinados a
consumidores com determinadas alergias/intolerâncias, pois a
presença desses elementos poderá trazer graves consequências
para a sua saúde. Para o embalamento dos produtos apenas deverão ser utilizados materiais adequados e os certificados de conformidade dos vários materiais utilizados deverão ser solicitados às
empresas fornecedoras.
p Formação: Todos os colaboradores que trabalhem com o produto deverão ter formação em higiene e segurança alimentar, bem
como a formação necessária para o correcto desempenho das suas
funções.

CONTROLO DE PERIGOS
ATRAVÉS DO PLANO HACCP

NÃO

NÃO É PPC

O estudo HACCP inicia-se com a recolha e documentação de uma
série de dados relativos aos produtos e ao processo produtivo.
Nesta fase deve ser definido o âmbito do estudo HACCP, ou seja,
onde se inicia a responsabilidade da empresa e onde termina;
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definida a equipa HACCP, equipa multidisciplinar, responsável por
gerir o sistema HACCP; efectuado um levantamento de características importantes dos vários produtos comercializados, podendo remeter a sua descrição exaustiva para as respectivas fichas
técnicas; efectuada uma breve descrição do processo produtivo;
elaborado um fluxograma com as diferentes fases do processo
produtivo.
Embora a maioria das empresas não tenha um verdadeiro processo produtivo, uma vez que não produzem os suplementos alimentares que comercializam, existe uma série de fases pelas quais o
produto passa desde que dá entrada nas instalações da empresa
até à sua expedição/entrega ao cliente.
Após recolhida toda esta informação, deverá ser conduzida uma
identificação de todos os perigos para a segurança alimentar que
não estejam directamente relacionados com os pré-requisitos.
Estes perigos deverão ser avaliados relativamente à possível severidade dos seus efeitos e à probabilidade de ocorrência, avaliação
esta que irá determinar se os perigos requerem controlo ao nível
do Plano HACCP ou se o seu controlo é assegurado pelos pré-requisitos do sistema.
Todos os perigos cujo controlo é necessário através do Plano
HACCP devem ser levados à árvore de decisão para determinar se
são Pontos Críticos de Controlo (PCCs) ou não. Para todos os PCCs é
necessário definir, no Plano HACCP, medidas de controlo (preventivas), limites críticos, medidas de monitorização (com responsáveis e registos associados) e acções correctivas.
No caso das empresas que comercializam produtos com necessidade de serem mantidos a temperaturas de refrigeração/congelação, a segurança e a qualidade dos produtos já poderão ser comprometidas. Nestes casos, as empresas deverão identificar este perigo nas fases em que este poderá ocorrer e
determinar quais as medidas para prevenir a sua ocorrência.
Geralmente estes perigos têm de ser controlados pelo Plano
HACCP e são identificados como PCC.
No caso das empresas que se dedicam à produção de suplementos
alimentares, o sistema HACCP torna-se mais complexo. No entanto, garantindo o cumprimento dos pré-requisitos, neste caso,
muito mais rigorosos, os perigos identificados continuam a ser
poucos. Ao nível dos pré-requisitos, estas empresas devem reger-se pelas normas da indústria farmacêutica, que são mais rígidas
que as normas da indústria alimentar, uma vez que a actividade
desenvolvida nestas empresas é muito próxima da actividade
desenvolvida nos laboratórios farmacêuticos.
Relativamente à rastreabilidade dos produtos, as empresas que se
dedicam exclusivamente à importação/distribuição de suplementos alimentares precisam apenas de saber qual o fornecedor
de cada produto e de associar a cada expedição os lotes dos vários
produtos, preferencialmente introduzindo essa informação na
factura. No entanto, caso seja efectuado embalamento primário
do produto (embalagem em contacto com o produto), mesmo que

externamente, deverá ficar registado o lote das embalagens
utilizadas.
As empresas que se dedicam à produção têm obrigatoriamente de
registar também todos os lotes das várias matérias-primas utilizadas para produzir determinado lote de produto final.
É muito importante que toda esta informação seja de fácil e rápida
consulta para permitir uma eficiente resposta no caso da ocorrência de um incidente. Ainda neste âmbito, deverá também ser
implementado um sistema de gestão de incidentes, preparando a
empresa para uma resposta rápida e profissional a este tipo de
situações, de modo a diminuir os efeitos negativos directos e indirectos que, caso não sejam bem geridos, podem conduzir a consequências gravosas.
No que toca à rotulagem dos produtos, é de frisar que antes de
introduzir um suplemento alimentar no mercado, produzido na
empresa ou importado, é obrigatório, de acordo com o Decreto-Lei n.º 296/2007, de 22 de Agosto, o envio do respectivo rótulo
para a Direcção de Serviços Normalização e Segurança Alimentar
do Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP).
Ao proceder à rotulagem de um produto deve garantir-se a colocação de todas as menções obrigatórias, utilizar as denominações de
venda aprovadas para os produtos e ingredientes, respeitar as
denominações definidas para a rotulagem nutricional (se existir) e
respeitar a legislação vigente no que se refere às alegações
nutricionais e de saúde.
Iris Salgueiro, Departamento Técnico da Consulai
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PROGRAMA PORTFIR PROMOVE
A INFORMAÇÃO ALIMENTAR
Em curso a implementação em Portugal de redes de partilha
de dados sobre nutrição e segurança alimentar
Luísa Oliveira

A produção de informação e sua difusão em qualquer domínio da
sociedade é essencial ao desenvolvimento da cidadania e progresso de um país e seus factores dinâmicos. Promover a produção
e partilha de dados, assegurar a sua representatividade nacional,
garantir a sua comparação com dados internacionais e torná-los
acessíveis é tanto mais importante quanto nos situamos ao nível
da promoção e protecção da saúde da população e melhoria da sua
qualidade de vida.
O PortFIR (Portal de Informação Alimentar) é um programa de
implementação de redes de excelência portuguesas sobre nutrição e segurança alimentar com o objectivo de criar sinergias e opti-

A produção de tabelas de composição de alimentos é em Portugal
uma actividade que remonta a 1961, altura em que o então denominado Instituto Superior de Higiene Dr. Ricardo Jorge publicou a
primeira “Tabela da Composição dos Alimentos Portugueses”.
Desde aí várias actualizações foram sendo realizadas, a última das
quais em 2006. Esta versão da “Tabela da Composição de Alimentos”, lançada pelo agora designado Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge (INSA), inclui a composição nutricional de
962 alimentos crus, processados e cozinhados, com mais de 40
componentes, e contém cerca de 40 mil dados. Estes dados, organizados e formatados de acordo com as regras europeias criadas
pela rede de excelência europeia EuroFIR – European Food Information Resource, constam do banco de dados
europeu.
O programa PortFIR futuramente materializar-se-á num portal de informação alimentar, que incluirá bases de dados não só
sobre composição de alimentos, como também sobre contaminação de alimentos e
sobre consumos alimentares. Estas bases de
dados PortFIR caracterizam-se por terem
implementado um sistema de gestão da
qualidade ao nível do processo de compilação
dos dados.

PLATAFORMA GRIA
PARA A PARTILHA DE
INFORMAÇÃO

mizar a utilização dos recursos nacionais nestas áreas. A primeira
rede a ser criada foi a Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos, cuja finalidade última é a manutenção e actualização da
base de dados nacional da composição de alimentos.
A composição nutricional dos alimentos, em conjunto com a informação sobre os consumos alimentares, é vital para a avaliação do
estado nutricional da população portuguesa, contribuindo para a
identificação de problemas nutricionais e gerando evidência para
a definição de políticas e planeamento de acções em alimentação e
nutrição.
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Para a operacionalização da Rede Portuguesa
sobre Composição de Alimentos, foi lançada,
em Abril último, a Plataforma de Gestão da
Rede de Informação Alimentar (GRIA). Esta
plataforma pretende ser um espaço de diálogo e estabelecimento
de parcerias de cooperação entre o INSA e os operadores económicos e organizações do sector agro-alimentar, assim como outros
produtores e utilizadores de dados da composição de alimentos, como laboratórios de Estado, universidades, legisladores e
reguladores. A plataforma GRIA contribuirá ainda para optimizar a
partilha de informação.
O desenvolvimento da Plataforma GRIA depende agora do fornecimento, por parte dos produtores de alimentos, de dados sobre
a composição nutricional dos seus produtos, bem como da par-

ticipação de todas as partes interessadas em grupos de trabalho sobre temáticas relacionadas com a produção desses
dados. Esta participação passa, nomeadamente, por colaborar
numa comissão técnica portuguesa de normalização, espelho
da CEN/TC 387 “Project Committee – Food composition data”,
que tem o INSA como organismo de normalização sectorial.
Prevê-se que até Setembro seja iniciada a actividade dos
grupos de trabalho e da comissão técnica, além do desenvolvimento das actividades de integração, as quais incluem a
definição do âmbito da cooperação entre os parceiros.
A criação das redes de partilha de informação e a gestão
das bases de dados obrigam à definição de normas nacionais
para a organização e transferência da informação e ao desenvolvimento de aplicações informáticas específicas. Regularmente são investidos recursos consideráveis em estudos de
investigação epidemiológica que relacionam alimentação com
saúde e cujos resultados ficam aquém do desejável devido
à inexistência de bases de dados comuns e normalizadas.
Neste âmbito, a GS1 Portugal, que gere as normas que tornam
possível a sincronização global de diferentes bases de dados,
através da utilização do sistema GS1 GDSN, é desde início parceiro do INSA na criação da Plataforma GRIA.
A existência de dados da composição de alimentos, normalizados com base em standards globais internacionalmente
reconhecidos, apoiará as empresas na formulação de novos
alimentos, na rotulagem nutricional, incluindo a indicação das
percentagens do Valor Diário de Referência (VDR), além de
poder suportar a utilização de alegações nutricionais, aportando mais-valia aos seus produtos. A existência desta informação sistematizada possibilitará ainda ao consumidor fazer
melhores escolhas em prol da saúde, nomeadamente contribuindo para a redução do consumo de calorias, açúcar, sal e
gorduras saturadas.
A Plataforma de Gestão da Rede de Informação Alimentar conta
ainda com o apoio do Gabinete de Planeamento e Políticas do
Ministério da Agricultura, da Plataforma contra a Obesidade da
Direcção-Geral da Saúde, da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA) e de várias associações representativas dos diferentes elos da cadeia alimentar. Só com o
apoio de todas as partes interessadas Portugal poderá garantir a sustentabilidade da sua base de dados de composição de
alimentos e contribuir para a promoção de uma alimentação e
estilos de vida saudáveis.
Para mais informações consultar:
www.eurofir.net
www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/ComInf/Noticias/Paginas/
SeminarioGRIA.aspx.
Para participar na Rede Portuguesa
sobre Composição de Alimentos contactar:
luisa.oliveira@insa.min-saude.pt
Luísa Oliveira, responsável pela Unidade de Observação e Vigilância do
Departamento de Alimentação e Nutrição do INSA; Gestora da Qualidade
do Departamento
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SISTEMA PARA OPERACIONALIZAR
PROGRAMA PORTFIR
Segundo as normas GS1 GDSN–Global Data Synchronisation Network
João Picoito

O Programa PortFIR (Portal de Informação Alimentar), materializado através do lançamento em Abril da Plataforma GRIA, resulta de uma parceria entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge (INSA) e a GS1 Portugal, tendo como principal
objectivo operacionalizar a Rede Portuguesa sobre Composição de
Alimentos junto da produção e distribuição alimentar, bem como
de todos os organismos que gerem informação alimentar.

compram, funcionando como um catálogo. As dificuldades ocorrem
quando esse catálogo deixa de ser actualizado e os dados se
tornam obsoletos. É nessas circunstâncias que a GS1 GDSN pode
ajudar. A informação que actualmente está dispersa em diversas
bases de dados será reunida e uniformizada, trazendo vantagens
várias, tais como a possibilidade de estudos comparativos ou complementares, nomeadamente sobre os hábitos alimentares dos
portugueses.

O INSA, através do PortFIR, irá disponibilizar uma base de dados
nacional sobre alimentos e composição de alimentos, cujo conteúdo será integrado na base de dados europeia EuroFIR. O envolvimento da GS1 Portugal neste projecto está directamente relacionado com a disponibilização dos standards GS1 GDSN–Global
Data Synchronisation Network, que funcionarão como ponto de
acesso privilegiado para a introdução dos dados obrigatórios das
fichas de artigo.

A utilização desta ferramenta permite aos parceiros – produtores e utilizadores de dados/oferta e procura – terem sempre as
mesmas informações nos seus sistemas. Quaisquer alterações
efectuadas na base de dados de uma organização podem ser automaticamente enviadas para todas as outras entidades com quem
são transaccionadas as informações.

O PortFIR permitirá a uniformização dos dados nacionais, tendo
por base as normas da GS1 GDSN para uma troca de dados mais
eficaz. A GS1 GDSN é uma ferramenta global e normalizada, que
permite uma sincronização de dados segura e contínua, funcionando como um sistema de distribuição de dados entre fornecedores e clientes (produtores de dados e utilizadores) e que possibilita a harmonização em tempo real.

O facto de tanto produtores de dados como seus utilizadores
saberem que estão a visualizar informação correcta e actualizada
torna a condução dos estudos e da pesquisa, bem como a leitura da
informação muito mais eficientes e menos dispendiosas. Do lado
dos negócios, uma maior qualidade dos dados resulta numa maior
precisão das notas de encomenda, na diminuição dos formulários a
preencher, na redução da duplicação de processos e sistemas e,
mais importante, numa forma comprovada de eliminar os custos
desnecessários que poluem a cadeia de valor.

Produtores e utilizadores de dados, como laboratórios, universidades e indústria, possuem bases de dados com informação sobre
os produtos que analisam, produzem, transformam, vendem ou

O EuroFIR (European Food Information Resource Network) é o líder
da European Network of Excellence on Food Composition Databank
Systems. Tem como objectivo fornecer a primeira fonte de
informação pan-europeia sobre informação alimentar,
representando um salto qualitativo quer em termos de
pesquisa e desenvolvimento, quer em termos da comunicação de resultados ao mercado e aos consumidores.
O projecto EuroFIR começou em Janeiro de 2005 e é
liderado pelo Institute of Food Research no Reino Unido.
Resultou de uma parceria entre 47 universidades,
institutos de pesquisa e PME de 25 países europeus. Foi
fundado pela Comissão Europeia no seio do Research
General Directorate, no âmbito do estudo sobre “Food
Quality and Safety Priority”, por sua vez incluído no Sixth
Framework Programme for Research of Technological
Development.
João Picoito, IT/E-Commerce Manager da GS1 Portugal
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PLANO NACIONAL DE CONTROLO
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
PLURIANUAL
INTEGRADO
Importância da integração dos sistemas
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Francisco
XXXXXXXXXXX
Toscano Rico

Toda a legislação alimentar assenta num princípio basilar onde os
operadores são os primeiros responsáveis pelo garante da segurança alimentar, competindo às autoridades dos Estados-membros (EM) instituírem mecanismos de avaliação e auxílio em matéria de cumprimento das obrigações decorrentes da legislação
alimentar. Neste sentido, o Regulamento (CE) n.º 882/2004 estabelece as bases para a elaboração, pelos EM, do Plano Nacional de
Controlo Plurianual Integrado (designado por PNCPI), com o objectivo de assegurar a verificação do cumprimento da legislação
alimentar relativa aos géneros alimentícios, alimentos para animais, saúde e bem-estar animal.
O PNCPI, mais do que um mero somatório de planos de controlo,
é um documento onde cada EM, para além de identificar as entidades intervenientes e descrever os sistemas de controlo oficial
implementados, define a sua estratégia em matéria de organização dos controlos oficiais1, traduzida pelo estabelecimento de
objectivos estratégicos e operacionais, prioridades de controlo,
afectação de recursos, responsabilidades, competências e formas
de articulação entre as várias entidades. O PNCPI inclui ainda as
metodologias de trabalho que visam garantir um cabal planeamento e operacionalização dos controlos, incluindo disposições
relativas à organização da supervisão/auditoria ao PNCPI e formação do pessoal afecto.
Neste sentido, os planos nacionais de controlo plurianuais deverão
criar uma base sólida para que os serviços de inspecção da Comissão Europeia (FVO – Food and Veterinary Office) efectuem auditorias aos Estados-membros de forma a permitir verificar se os
controlos oficiais são organizados e executados em conformidade
com os critérios estabelecidos.
Tendo em conta as novas atribuições cometidas ao Gabinete de
Planeamento e Políticas (GPP) na área alimentar, na sequência
da reestruturação do MADRP, o GPP definiu como prioritário
garantir o cumprimento das obrigações decorrentes do Reg.
(CE) n.º 882/2004, designadamente a elaboração do PNCPI, para

––––––––––––––––
1 Controlo oficial, qualquer forma de controlo que a autoridade competente
ou a Comunidade efectue para verificar o cumprimento da legislação
em matéria de alimentos para animais e de géneros alimentícios, assim
como das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais, consubstanciado em acções de acompanhamento, vigilância, verificação,
auditoria, inspecção, de amostragem e análise. (art.º 2º e art.º 10º do
Reg. (CE) n.º 882/2004).

o qual contribuíram as seguintes entidades: GPP, DGV, DGPA,
DGADR, INRB, IGAP e a ASAE.
Ao nível da elaboração do PNCPI importa destacar os seguintes
aspectos:
q Definição clara das competências e formas de intervenção no
controlo oficial de todas as entidades, quer ao nível da coordenação de controlos quer ao nível operacional;
q Criação de uma estrutura permanente de acompanhamento e
coordenação do PNCPI, onde estão representados o GPP, que
preside, a DGV, DGADR, DGPA e a ASAE, bem como o INRB e a IGAP
com o estatuto de observadores;
q Definição da estrutura dos planos específicos de controlo;
q Designação da IGAP como entidade responsável pelas auditorias externas aos organismos do MADRP e aos planos de controlo coordenados pelo MADRP;
q Definição da metodologia de designação dos laboratórios
nacionais de referência;
q Designação do INRB como entidade responsável pela colaboração com as autoridades competentes ao nível da designação
dos laboratórios nacionais de referência;
q Definição da metodologia de designação dos laboratórios que
podem participar no controlo oficial;
q Definição de procedimentos harmonizados ao nível do funcionamento da rede de alerta rápido para todos os intervenientes e níveis de actuação, de forma a assegurar um eficaz funcionamento do sistema, hierarquizando a participação de cada
entidade no sistema enquanto gestor de risco, avaliador de
risco e serviço operacional e as formas de comunicação entre
serviços.

ENTIDADES
INTERVENIENTES
O PNCPI foi elaborado pelos dois principais ministérios que participam na coordenação e execução do controlo oficial, de acordo
com as competências e atribuições específicas de cada um:
q Ao Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas (MADRP) estão cometidas a maior parte das responsabilidades ao nível do controlo oficial, seja ao nível de coordenação seja ao nível operacional, traduzidas nomeadamente na
elaboração da regulamentação, gestão e avaliação do risco e
elaboração e implementação de planos de controlo sectoriais.
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q O Ministério da Economia e Inovação (MEI) participa no controlo
oficial em articulação com o MADRP, com responsabilidades
quer ao nível da avaliação e comunicação dos riscos da cadeia
alimentar, como também através de acções de fiscalização/inspecção, intervindo ainda num conjunto de planos oficiais de
controlo em áreas específicas.

Desenvolvem acções conexas aos controlos oficiais:
q O Ministério das Finanças e Administração Pública (MFAP),
através da Direcção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais
de Consumo (DGAIEC), enquanto autoridade aduaneira;
q As Câmaras Municipais, ao nível do licenciamento de pequenos
estabelecimentos que transformam géneros alimentícios e de
retalho.
O quadro abaixo apresentado sintetiza as principais competências
e atribuições das diferentes entidades de cada ministério no
controlo oficial, as quais se encontram devidamente desenvolvidas
noutros capítulos do PNCPI.

As prioridades do PNCPI são definidas em sede de coordenação
pelo MADRP e MEI e encontram-se reflectidas nos objectivos específicos estabelecidos para cada um dos planos de controlo. Como
regra, à excepção da ASAE, está atribuída à entidade que tem a
competência de regulamentação sobre cada matéria a elaboração
dos planos de controlo e reporte de resultados. Compete igualmente a estas entidades a coordenação da respectiva operacionalização, devendo articular-se directamente com as demais
entidades intervenientes de acordo com as atribuições específicas de cada uma.
Por forma a garantir o cumprimento das obrigações relativas à
organização dos controlos oficiais, foi criado o Comité de Acompanhamento do Controlo Oficial (CACO), a quem compete acompanhar a execução do PNCPI e pronunciar-se sobre cada uma das
acções de coordenação. O CACO é constituído por representantes
do GPP, que preside, e de todas as autoridades com competências
de coordenação de planos de controlo (ASAE, DGV, DGADR, DGPA),
bem como do INRB e da IGAP com o estatuto de observadores.

Quadro 1 – Competências e atribuições das principais entidades envolvidas no controlo oficial
MADRP
GPP

DGV

DGPA

DGADR
X

Coordenação do PNCPI

X

Regulamentação

X

X

X

Coordenação dos controlos

X

X

X

X

Execução dos controlos

X

X

X

X

Laboratórios

IGAP

DRAP

INRB

MEI

MFAP

ASAE

DGAIEC

X
X

X

X

X
X

Avaliação do risco

X

X

X

X

Gestão do risco

X

X

X

X

Comunicação do risco

X

X

X

Auditorias

X

ORGANIZAÇÃO
DOS CONTROLOS
O PNCPI inclui um conjunto de planos específicos de controlo (total
de 36), tendo como objectivo assegurar que o controlo oficial cobre
toda a legislação alimentar e todos os géneros alimentícios ao
longo de toda a cadeia alimentar, sendo que estes podem decorrer das obrigações genéricas previstas no Reg. (CE) n.º 882/04 ou
directamente da legislação comunitária e nacional específica para
a matéria em questão.
De uma forma geral, podemos caracterizar os planos de controlo
quanto:
q Ao âmbito: Podem englobar um ou mais temas/domínios da
legislação alimentar, restringir-se a um sector ou subsector em
concreto (produto específico) e/ou fase da cadeia alimentar;
q À frequência das acções: O controlo pode consistir em acções
de carácter sistemático, regular ou mediante acções concretas
e dirigidas e limitadas no tempo;
q Ao procedimento de controlo: Estes podem assumir a forma
controlo documental, controlo de identidade e físico e controlo
analítico.
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X

X

X
X

X

Podem ser convocadas outras entidades com representatividade
nos sectores da produção, transformação, comercialização e
investigação no domínio das matérias englobadas pelo controlo
oficial. Este órgão de articulação não prejudica quaisquer outras
formas de comunicação/articulação formais e informais entre as
várias entidades que participam no controlo oficial.

REVISÃO E AJUSTE DO PLANO
O ciclo de programação do PNCPI é de três anos, mas sempre que
se justifique podem ser introduzidas alterações em função de
avaliações regulares, designadamente sobre o processo de coordenação, operacionalização e resultados de controlo, bem como
decorrentes de alterações legislativas ou ao nível das competências e atribuições de cada interveniente. O processo de revisão
decorre também dos desenvolvimentos verificados ao nível da
identificação/ocorrência de novos riscos, da evolução epidemiológica das doenças, da actualização dos conhecimentos técnicos
e dos resultados das auditorias internas, externas ou do FVO.
Compete a cada uma das entidades coordenadoras dos planos
acompanhar estes desenvolvimentos e propor em sede de reunião
do CACO a alteração ao PNCPI.
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No âmbito do processo de operacionalização do PNCPI foram instituídos procedimentos de supervisão ou de auditoria interna
e/ou externa, de forma a avaliar o desenvolvimento dos controlos
oficiais, a sua correcta aplicação, assim como a adequação dos
mesmos para alcançar os objectivos definidos, incluindo a efectiva
integração dos mesmos. Constitui também objectivo das auditorias a identificação de boas práticas nas organizações para posterior disseminação a outras entidades intervenientes no planeamento e execução de controlos.
Como regra, todos os planos de controlo específicos são objecto de
supervisão regular realizada pela respectiva entidade coordenadora. Esta supervisão visa, pelo menos, verificar se os controlos
são executados de acordo com o planeado (frequência e procedimentos) e se existe necessidade de introduzir ajustamentos no
plano de controlo.
Ao nível do MADRP, a IGAP executa auditorias externas que poderão ter como foco um determinado plano de controlo específico ou
incidir sobre a participação das entidades no PNCPI. No MEI, a ASAE
assegura igualmente a execução de auditorias internas.

VANTAGENS DA INTEGRAÇÃO
DOS SISTEMAS DE CONTROLO
Com o objectivo de alcançar elevados níveis de eficiência e eficácia
na coordenação, planeamento e operacionalização do PNCPI,
pretende-se prosseguir uma estratégia que conduza a um crescente grau de integração, seja ao nível dos vários planos de
controlo coordenados por cada uma das entidades, seja ao nível
de diferentes entidades de cada ministério e entre ministérios.
O grau de integração do PNCPI deve, pois, assentar numa lógica de
complementaridade entre planos de controlo, partilha de recursos
humanos e físicos (instalações, equipamentos ou laboratórios),
sempre que necessário, e na harmonização de procedimentos
entre diferentes intervenientes.
A elaboração e operacionalização do PNCPI, tratando-se de um
processo dinâmico, permite identificar, através dos mecanismos
criados para a sua revisão e ajuste, oportunidades reais de melhoria, uma vez que permite evidenciar lacunas, sobreposições ou
redundâncias ao nível dos vários sistemas de controlo implementados. A crescente integração permitirá também potenciar
ganhos ao nível dos custos associados à realização dos controlos.
Por outro lado, a melhoria da gestão/partilha da informação,
relativa aos resultados obtidos ao nível de cada sistema de
controlo, permitirá obter uma visão mais abrangente quanto ao
cumprimento dos vários domínios da legislação alimentar ao longo
de toda a cadeia alimentar nos diferentes sectores de actividade.
Da qualidade da informação disponível dependerão as futuras
avaliações do risco e consequente redefinição de prioridades de
controlo, com evidentes vantagens também ao nível da melhoria
da informação prestada ao consumidor, bem como aos próprios
agentes do sector.

Neste contexto, o PNCPI constitui uma ferramenta de trabalho que
se espera vir a potenciar ganhos reais de eficiência e eficácia, com
reflexos ao nível dos objectivos que se pretendem atingir em
matéria de segurança alimentar. Para os agentes económicos é
igualmente expectável que a melhoria na articulação entre as
várias autoridades venha a reflectir-se numa diminuição dos
custos de contexto decorrentes da redução no número de controlos a que se encontram sujeitos e respectivos custos financeiros
associados (não duplicação de actos de controlo físicos ou administrativos e pela focalização dos controlos nos operadores que
apresentem maior risco de incumprimento).
Por outro lado, dentro de uma lógica de prestação de contas, a
futura publicação de resultados de forma agregada irá tornar mais
visível junto das partes interessadas, sejam estas consumidores
ou operadores da cadeia alimentar, a importância e os impactes
das actividades desenvolvidas por cada uma das entidades intervenientes.
Para terminar, importa salientar que o início de operacionalização
do PNCPI não constitui de forma alguma o ano zero do controlo
oficial em Portugal, procurando antes constituir uma nova metodologia de trabalho que se pretende ser consequente ao nível da
segurança alimentar.
Francisco Toscano Rico, Direcção de Serviços Normalização e Segurança
Alimentar do GPP – Gabinete de Planeamento e Políticas do MADRP
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DEFESA ALIMENTAR
É HOJE UM NOVO DESAFIO
Criar planos específicos para diminuir o impacte de ataques
terroristas ao sector alimentar
António Lopes João

A frase “Os soldados marcham com o estômago”, proferida por
Napoleão depois do enorme desaire militar da Campanha da
Rússia de 1812, traduz a fulcral importância que a alimentação
tem não só para os Exércitos, mas para as sociedades em geral. De
facto, os exemplos que nos chegam das crises que têm ocorrido de
forma natural no sector alimentar, não dependente da vontade
humana, são a prova da importância que as sociedades devem
atribuir a esta problemática.
A encefalopatia espongiforme bovina, as dioxinas presentes em
carne de aves, a febre aftosa nos ruminantes, a peste suína clássica ou a gripe das aves são exemplos de situações relacionadas com
a alimentação humana, que vieram a afectar as populações ao nível
económico e, mais grave ainda, ao nível da saúde pública e que
ocorreram de modo não intencional. É de relembrar também que a
recente crise nos cereais fez surgir novamente a possibilidade da
fome, mesmo nos países mais desenvolvidos, evidenciando as
fragilidades das nossas sociedades relativamente à prevenção e
gestão de crises alimentares.
Os eventos atrás referidos foram suficientes para mudar metodologias de criação de animais, fortalecer as medidas epidemiológicas de vigilância e de controlo de epizootias, reforçar as instituições responsáveis pelo controlo dos alimentos e alertar e
sensibilizar as pessoas para as questões relacionadas com a
segurança alimentar(1). Podemos daqui inferir que um ataque
premeditado ao sector alimentar poderia acarretar consequências
muito graves à ordem social estabelecida.
É fundamental que os governos tomem consciência das ameaças terroristas que pesam sobre as cadeias alimentares e que
consigam estabelecer programas eficazes de defesa alimentar.
Das grandes linhas de orientação preconizadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) para o combate ao terrorismo alimentar fazem parte a prevenção, detecção, preparação, resposta e
comunicação entre os Estados e as pessoas e entre as diversas
instituições. Para que estas medidas sejam eficazes é necessário
que os países tenham previamente implementado robustos programas de segurança alimentar, sobre os quais se devem apoiar
os planos específicos da defesa alimentar.

DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS
Definindo os conceitos envolvidos, Segurança Alimentar é a garantia que um alimento não causará dano ao consumidor através de
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perigos biológicos, químicos ou físicos, quando é preparado e/ou
ingerido segundo a utilização prevista(2). De acordo com o FSIS(3) e
a FDA(4) apenas os perigos que resultam de contaminação acidental, não voluntária, entram no âmbito deste conceito. Quando se
está perante um acto premeditado ou intencional de contaminação alimentar, passamos a falar de Defesa Alimentar(5). Este conceito inclui os perigos referidos anteriormente e também a contaminação por radiações. A FAO preconiza que todos os seres humanos devem ter, em qualquer momento, disponibilidade, acesso
físico e económico, estabilidade dos abastecimentos e do acesso
e utilização de alimentos seguros e saudáveis. Isto é, devem ter
Garantia Alimentar. Este é um conceito abrangente que engloba
também a segurança e a defesa alimentares.
Segundo a OMS(6) define-se por Terrorismo Alimentar o acto ou
ameaça de contaminação deliberada de alimentos para consumo
humano ou animal com agentes químicos, biológicos ou radionucleares, com o objectivo de causar dano ou morte em populações
civis ou de alterar a ordem social, económica ou política estabelecidas. Falamos de Bioterrorismo quando ocorre a libertação deliberada de agentes biológicos ou das suas toxinas para
provocar doença ou morte em pessoas, animais ou plantas. Estes
agentes podem ser originários de fontes naturais ou poderão
ter sido alterados, pelo homem, para incrementar a sua capacidade de causar doença, torná-los mais resistentes aos medicamentos existentes ou incrementar a sua capacidade de se
disseminarem no meio ambiente(7).

MUDANÇAS E DESAFIOS
NO CONSUMO DE ALIMENTOS
O sector alimentar engloba a produção primária, a indústria, a
distribuição e a comercialização dos alimentos. Actualmente
caracteriza-se por uma grande complexidade, com uma gigantesca
oferta de produtos, linhas de produção e transformação e rotas de
comercialização. A sucessiva introdução de novos produtos alimentares, o desenvolvimento de novas tecnologias de produção
e a exploração de novos nichos de mercado reflectem também
a contínua mudança neste sector. Por seu lado, as alterações
demográficas, os padrões de consumo, o mercado global de alimentos, bem como a emergência de novas ameaças representam
desafios actuais e futuros para o sector, tornando-o mais vulnerável a ataques terroristas.
As alterações demográficas e do consumo aumentaram a sus-
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ceptibilidade dos consumidores às doenças veiculadas pelos
alimentos, devido ao aumento da população susceptível a essas
doenças (idosos, crianças, grávidas e imunocomprometidos) e ao
número crescente de pessoas que consome refeições fora de casa.
Verifica-se também uma tendência de aumento de consumo de
alimentos considerados saudáveis e que sofrem pouco processamento térmico (saladas, frutas, pescado cru), sendo por isso
mais susceptíveis a contaminações microbiológicas.
Assistimos igualmente ao aumento das importações de géneros
alimentares, pelo que é possível encontrar nos nossos mercados
alimentos exóticos provenientes de todo o mundo e durante todo o
ano. Nos EUA, 60% da fruta e dos vegetais frescos, assim como 75%
do pescado são importados(4). É de referir que grande parte destes
produtos é proveniente de países tropicais que não possuem sistemas eficazes de controlo e segurança alimentar.
A emergência de novos agentes infecciosos (por exemplo o Enterobacter sakazakii) e a reemergência de outros microrganismos
(Mycobacterium spp), que podem ser veiculados pelos alimentos,
são exemplos de ameaças que afectam o sector alimentar e que
obrigam a uma constante actualização das metodologias de
detecção e controlo dos agentes perigosos(4).
A comida, sendo um potencial veículo para a disseminação de
agentes perigosos, é um previsível alvo de contaminações intencionais por parte de grupos terroristas. Num mundo globalizado,
alguns produtos alimentares chegam a centenas ou milhares de
indivíduos, muitas vezes em países diferentes. Ao serem objecto
de contaminação, terão a potencialidade de afectar largos
sectores da população.

ALIMENTAÇÃO COMO VEÍCULO
DE AMEAÇAS TERRORISTAS
A contaminação intencional dos alimentos para causar dano a
pessoas, animais ou colheitas foi registada inúmeras vezes ao
longo da história, em campanhas militares ou, mais recentemente,
para aterrorizar ou intimidar populações civis. A contaminação
deliberada dos alimentos com agentes químicos, biológicos ou
radionucleares pode ocorrer em qualquer ponto vulnerável da
cadeia alimentar (da quinta à mesa) dependendo da comida e do
agente. Um exemplo clássico de contaminação intencional de
comida ocorreu em 1984 nos EUA, no Oregon, onde membros de
um culto religioso contaminaram saladas de diferentes restaurantes com salmonella typhimurium, causando doença em cerca
de 750 pessoas(8). Em 1996 um trabalhador de um laboratório contaminou deliberadamente comida que ia ser consumida pelos
colegas com Shigella dysenteriae tipo 2, causando doença a 12
pessoas(9). Na China, em 2002, um dono de um restaurante de comida rápida colocou veneno de ratos em refeições de um restaurante da concorrência, conduzindo à hospitalização de 200 pessoas e
à morte de 40(9).
O impacte potencial da sabotagem deliberada de comida pode
ser estimado extrapolando a partir de surtos acidentais de agen-

tes infecciosos transmitidos pelos alimentos. Assim, em 1991, na
China, 300 mil pessoas foram afectadas pelo consumo de amêijoas
contaminadas com vírus da hepatite A e, em 1994, nos EUA, 224 mil
pessoas foram infectadas com salmonella enteritidis presente em
gelados(10). Estes serão porventura os maiores surtos de intoxicações alimentares registados até agora, mas são muitíssimas as
ocorrências que, afectando menos pessoas, envolveram pesticidas, micotoxinas, metais pesados ou químicos tóxicos.
Em 1999 o CDC (Center for Disease Control) estimou que nos Estados Unidos da América ocorram anualmente cerca de 76 milhões
de casos de doença de origem alimentar, com 325 mil hospitalizações e 5 mil mortes(4).
O acesso a agentes químicos, biológicos ou radionucleares, desenvolvidos para serem utilizados como armas de guerra, é muito restrito e controlado, não sendo de esperar que grupos terroristas os
consigam facilmente utilizar(10). Existem, no entanto, inúmeros
químicos (pesticidas, químicos industriais ou metais pesados) e
mesmo agentes biológicos (empregues como controlo de provas
laboratoriais) que se encontram disponíveis no mercado, logo de
fácil acesso, e que potencialmente podem ser utilizados em acções
de contaminação das cadeias alimentares.
Apesar da contaminação deliberada da comida ser mais simples de
efectuar e direccionar para um alvo específico, do que um ataque
que ocorra através do ar ou da água, os mecanismos de inspecção e controlo de contaminações acidentais, habitualmente existentes, podem detectar as acções que são de origem intencional(10).
Mas, se por um lado a diversidade de alimentos reduz a possibilidade de que todo o fornecimento venha a ser afectado em
simultâneo por acções de sabotagem, por outro lado, a prevenção
torna-se também mais complexa já que a multiplicidade dos
circuitos comerciais é imensa e existem muitos países em que os
sistemas de controlo e segurança alimentar são muito débeis ou
mesmo inexistentes.
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químicos e materiais radionucleares, quer através da criação de
medidas de segurança apertadas em laboratórios (sejam clínicos,
de segurança alimentar ou universitários), quer através de um
maior controlo na venda e comercialização destes produtos, bem
como na classificação (limitação) da informação disponível acerca
desses agentes(6).

Possíveis mecanismos de prevenção de actos
de terrorismo alimentar

Um controlo sério a nível da qualificação e passado de trabalhadores do sector alimentar, incluindo os responsáveis pela manutenção e inspecção, o estabelecimento de uma cultura de vigilância e responsabilidade e a disponibilização de formação específica
em temas de segurança, podem ser igualmente formas de actuação preventivas eficazes(6).
■

Técnicas laboratoriais de identificação de agentes biológicos

COMBATE AO TERRORISMO ALIMENTAR
Os governos, bem como as organizações privadas industriais e
comerciais devem estar conscientes da necessidade de prevenção e
resposta a ataques terroristas ao sector alimentar. É muito importante que todos os operadores económicos que trabalham com
alimentos desenvolvam e implementem planos capazes de prevenir, detectar e responder a acções de contaminação deliberadas.
Estes planos devem incluir acções de educação e sensibilização de
consumidores e meios activos de comunicação com os media e o
público. Deve assim estimular-se uma cultura de vigilância e
protecção que, de um modo eficaz, diminua a vulnerabilidade a
contaminações intencionais ou acidentais. Os programas elaborados para evitar acções de sabotagem de água e alimentos devem
incluir medidas de prevenção, planos de detecção e respostas de
intervenção a desenvolver em caso de emergência. Uma preparação cuidada nestas três vertentes permitirá reduzir o impacte de
atentados terroristas ao sector alimentar.
■

Prevenção

A chave para a prevenção de actos de terrorismo alimentar assenta
na aplicação criteriosa dos programas existentes de segurança
alimentar e na implementação de medidas razoáveis de segurança, com base no reconhecimento das vulnerabilidades dos sistemas(10). Dessas medidas fazem parte acções de segurança que
incluem o desenvolvimento de planos de segurança e resposta, a
salvaguarda de locais de armazenamento e meios de transporte
(através de barreiras físicas, sistemas de vigilância, etc.), o acesso
restrito e documentado a áreas consideradas críticas, os mecanismos de protecção do produto final (embalamento), a manutenção da rastreabilidade dos alimentos ou o reporte de ameaças,
comportamentos ou actividades suspeitas às autoridades competentes(11).
Por outro lado, seria também importante reduzir a disponibilidade de potenciais perigos, limitando o acesso a agentes biológicos,
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Detecção

Os sistemas de vigilância devem ser rápidos e sensíveis para a
identificação de pequenos surtos de doença, sendo para isso
fundamental uma boa articulação entre as diferentes entidades
envolvidas. A vigilância pode alicerçar-se em redes de alerta, em
que a informação é proveniente de relatórios médicos ou laboratoriais, ou em sistemas sentinela activos para a detecção e avaliação do impacte de doenças de origem alimentar(1).
A detecção de contaminações intencionais deve estar integrada
nos planos gerais existentes para outras emergências de segurança alimentar (nomeadamente em planos HACCP – Hazzard Analysis
Critical Control Points ou outros sistemas de controlo de perigos).
A monitorização da qualidade dos alimentos é fundamental para
que de forma célere se detecte qualquer problema ou, em caso de
emergência, se possa em tempo útil avaliar o evoluir da situação.
Deve ser feita a diversos níveis: individualmente, pelos consumidores finais, através de controlos organolépticos (alterações das
embalagens, cor ou cheiro dos alimentos), por técnicos especializados em pontos-chave da cadeia (desde a produção primária
às linhas de processamento e comercialização) ou, ainda, recorrendo a sistemas de detecção de alta tecnologia (com recurso a laboratórios químicos ou biológicos) capazes de caracterizar e identificar as origens e proveniências dos diferentes perigos alimentares(6).
■

Preparação

A eficácia da resposta a uma emergência alimentar depende
em grande medida dos planos de preparação desenvolvidos e
implementados muito antes da ocorrência desse evento. Como foi
já referido, a preparação da resposta a incidentes desta natureza
deve estar integrada nos planos gerais existentes para outras
emergências, permitindo deste modo uma maximização dos
recursos(10). Os sistemas de vigilância devem ter capacidade para a
detecção de emergências alimentares (incluindo as de causa não
intencionais), devendo estar habilitados a identificar o alimento
afectado e o agente responsável.
A realização de exercícios de emergência (treinos) com todas as
entidades responsáveis pela vigilância, detecção e resposta é fundamental para uma correcta preparação. É necessário que estejam
clarificadas a hierarquização das cadeias de comando, a comunicação entre as entidades responsáveis, a formação das pessoas
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intervenientes, os equipamentos laboratoriais adequados e a
utilização de técnicas de detecção acreditadas(10).
A avaliação de vulnerabilidades do sector alimentar é outra vertente fundamental da preparação. Tendo em conta que os recursos
existentes para o combate ao terrorismo alimentar são sempre
limitados e, como tal, devem ser racionalizados ao máximo através
da avaliação de vulnerabilidades, vamos precisar de estabelecer
critérios na atribuição dos recursos. Para isso, é necessário identificar, caracterizar e avaliar de forma correcta as consequências
de um ataque de terrorismo alimentar, do ponto de vista da saúde
pública, económico ou social. A vulnerabilidade deve ser avaliada tendo por base circunstâncias científicas, económicas, políticas
e sociais de um país.
A nível governamental dever-se-á ainda avaliar a vulnerabilidade
das estruturas existentes de segurança alimentar, a facilidade
de obtenção de perigos alimentares, as motivações para ameaças
terroristas, o seu potencial de prevenção e a sua capacidade de
resposta em caso de uma emergência desta natureza(10).
■

Resposta

Idealmente a resposta a uma crise alimentar deverá ser rápida e
eficaz, de modo a permitir uma célere resolução do problema e a
minimização do seu impacte. Para isso, é fundamental que haja
uma correcta articulação entre as diferentes entidades públicas
ou privadas envolvidas na resposta e um conhecimento profundo
do papel que cada uma deve desenvolver no decurso da crise. Os
princípios de actuação(6) são os mesmos para emergências de
origem alimentar acidentais e envolvem:
, Vigilância de água e bebida, integrados nos sistemas de segurança alimentar instituídos (não deve haver duplicação de
sistemas);
, Monitorização da contaminação para avaliar a evolução da
emergência e evitar que produtos contaminados cheguem aos
consumidores;
, Rastreabilidade e recolha dos alimentos dos mercados, de
modo a mitigar os efeitos de uma crise alimentar e mais rapidamente salvaguardar a saúde pública.
■

Comunicação

A preparação para a resolução de emergências alimentares deve
obrigatoriamente incluir métodos de comunicação e gestão da
informação, quer com a imprensa quer com o público em geral, de
modo a evitar medos infundados e situações de pânico que possam
conduzir a disrupções sociais(6).
A educação e consciencialização dos consumidores para problemas de segurança alimentar revelam-se igualmente significativos na diminuição do impacte de uma emergência desta natureza.
É importante, por exemplo, que os consumidores reconheçam e
rejeitem todos os alimentos que apresentem alterações/violações das embalagens, cor ou odor anormais ou cujo consumo seja
desaconselhado por entidades reguladoras/responsáveis do sector
alimentar(10).

Realça-se de novo a imprescindibilidade do estabelecimento
de canais de comunicação eficazes, permanentes e seguros entre
todos os intervenientes na resposta à crise, bem como uma comunicação privilegiada com a indústria alimentar e todos os operadores do sector(4).
O terrorismo alimentar deve, pois, ser hoje considerado uma
ameaça séria capaz de causar graves problemas de saúde pública,
económicos ou sociais. As mudanças que se verificaram na produção, comercialização e consumo de géneros alimentares, bem
como a emergência e reemergência de inúmeros perigos alimentares representam um enorme desafio para as sociedades e obrigam ao estabelecimento de novos e mais eficazes planos de
contingência para as emergências desta natureza.
A par das inúmeras medidas preventivas que podem ser realizadas
pelos operadores económicos para dificultar acções de sabotagem
ou terrorismo alimentar, os planos de detecção, de resposta e de
comunicação são essencialmente da responsabilidade das organizações governamentais. Numa estreita colaboração entre autoridades de saúde e económicas, forças de segurança e agências
privadas, deverá garantir-se a melhor resposta possível a crises
desta natureza.
A existência de sistemas eficazes e céleres de rastreabilidade dos
géneros alimentares, assim como uma boa gestão da comunicação
deverão servir para reduzir o impacte de um ataque na saúde
pública e evitar fenómenos de disrupção social.
Por último, parece-nos essencial referir que os recursos para a luta
contra o terrorismo alimentar, sendo sempre escassos, devem ser
racionalizados ao máximo. Para alcançarmos este objectivo é
fundamental que se avaliem de forma correcta as vulnerabilidades
nos diferentes sectores e se possam canalizar os meios para as
áreas mais sensíveis.
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POTENCIALIDADES DA ISO 22000
NUMA COOPERATIVA
Estudo realizado numa unidade de processamento de frutas
no âmbito de uma tese de doutoramento
Marcio Gonçalo de Lima e Ada Rocha

A partir dos anos 90 e mais intensamente com o advento da globalização e o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio,
a indústria brasileira deparou-se com a necessidade de melhorar a
qualidade dos seus produtos e serviços. Para isso contribuíram a
abertura da economia e a redução das barreiras proteccionistas.
Não apenas as grandes empresas de países desenvolvidos, mas
também as pequenas empresas depararam-se com um ambiente
aguerrido, mas também oportuno para a criação de mecanismos
de confiança e definição de marcas da qualidade. Normalmente os
sistemas da qualidade e/ou segurança de alimentos são associados a grandes empresas, principalmente as exportadoras. As micro
e pequenas empresas ficam à margem, condicionadas por diversos
factores, entre eles, os culturais.
Em 1997 um grupo de pescadores e artesãos do município de
Várzea Grande, Mato Grosso, Brasil, fundou uma cooperativa com o
objectivo de organizar as suas actividades, baseadas na articulação entre os seus associados. Nascia assim a Coorimbatá, uma
cooperativa cuja missão é promover o empreendedorismo, a
inclusão social e a geração de rendimentos para os seus associados, através da industrialização e comercialização de produtos
de qualidade, utilizando produtos regionais como matéria-prima
oriunda da agricultura familiar e da pesca artesanal. A Coorimbatá
integra três núcleos produtivos: processamento de peixes e jacarés; produção de húmus; produção de frutas desidratadas, fritas e
doces e castanha-do-Brasil natural.
Uma das características principais da Coorimbatá é a integração
de actividades de I&D na sua estrutura operacional. Diversos
projectos de pesquisa e extensão da Universidade Federal de Mato
Grosso têm sido desenvolvidos como forma de aproximação entre
a academia e as necessidades sociais da comunidade envolvente.

Esta articulação culminou com a criação da figura do Director de
Tecnologia Social, responsável pela gestão dos serviços relacionados com a informação, comunicação e planeamento. Cabe-lhe
organizar e controlar os programas sociais da cooperativa e a sua
execução, avaliar resultados, garantir a transferência rápida e
eficiente de informação entre as diversas unidades e a utilização
adequada do material e processamento das demais actividades,
contribuindo para promover a difusão tecnológica.
Com o objectivo de conhecer a aplicação da ISO 22000 (versão
brasileira: NBR ISO 22000:2006) no sector cooperativo, realizou-se
este estudo que consistiu em avaliar o requisito essencial desta
norma – o programa de pré-requisitos Boas Práticas de Fabrico –
na Cooperativa de Pescadores e Artesãos de Pai André e Bom
Sucesso – Coorimbatá.
Em 2000 a Cooperativa Coorimbatá, juntamente com investigadores da Universidade Federal de Mato Grosso, estabeleceu uma
estratégia de forma a garantir o sucesso das acções articuladas
com comunidades de baixo rendimento, formalizando a investigação científica como um dos objectivos da cooperativa. A investigação na universidade é coordenada por um investigador cooperado, formalmente associado à cooperativa. Este direcciona as suas
pesquisas para a solução de problemas tecnológicos da Coorimbatá
e executa-as conjuntamente com outros associados, que usufruem
dos resultados obtidos mesmo antes da sua publicação.
Este estudo baseou-se na observação directa intensiva da unidade
de processamento de frutas e foi desenvolvido em Março de 2009.
A ferramenta utilizada para o diagnóstico foi o “Roteiro de
Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos
da Área de Alimentos”. Este roteiro é subdividido em cinco áreas:

Castanheiros
e Castanha do Brasil
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edificações e instalações; equipamentos, móveis e utensílios;
manipuladores; fluxo de produção; sistema de garantia da qualidade. Os itens deste roteiro foram extraídos da Portaria n.° 326/97
do Ministério da Saúde do Brasil e a classificação “conforme”,
“não conforme” e “não aplicável” referem-se ao que preconiza esta
portaria.

Figura 1
Análises de
edificações
e instalações

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quanto às especificações das infra-estruturas e instalações exigidas na legislação de Boas Práticas de Fabrico, provenientes
do Codex Alimentarius, verificou-se que esta unidade da cooperativa apresenta-se conforme em mais de 50% dos aspectos
necessários e imprescindíveis (Figura 1). Das observações realizadas, destacam-se como de risco para a segurança do processo de
produção a inexistência de barreiras contra insectos e roedores
(telas milimétricas, portas automáticas, etc.) e a ausência de produtos destinados à higiene pessoal nas instalações sanitárias.
Cardoso et al. (2005) avaliaram as condições de seis panificadoras na cidade de São Paulo e classificaram com nota C (deficiente)
as condições da edificação de todas elas, incluindo a localização,
pisos e paredes, forros e tectos, portas, janelas, iluminação, entre
outros critérios.
Os procedimentos operacionais padronizados referentes ao
controlo integrado de pragas urbanas devem contemplar as medidas preventivas e correctivas destinadas a impedir a atracção, o
abrigo, o acesso e/ou a proliferação. No caso da adopção do
controlo químico, o estabelecimento deve apresentar comprovativos de execução de serviço fornecido por uma empresa especializada, contendo as informações estabelecidas na legislação
sanitária específica (Resolução – RDC n.º 275, 2002). O item 7.2.3,
alínea i, da NBR ISO 22000:2006, recomenda a implementação do
controlo de pragas.

Figura 2
Análises dos
equipamentos,
móveis
e utensílios

Figura 3
Análises
dos aspectos
de manipuladores

Verificou-se na Coorimbatá a falta de procedimentos documentados sobre a limpeza e desinfecção ambiental, a não verificação
da potabilidade da água e a falta de espaço apropriado para descarte ou armazenamento de cascas de vegetais processados (resíduos sólidos). Os estabelecimentos devem estabelecer a frequência e o responsável pela manipulação dos resíduos, enquanto que
os procedimentos de higienização dos colectores de resíduos e da
área de armazenamento devem ser discriminados (Resolução –
RDC n.º 275, 2002). O item 7.2.3, alínea f, da NBR ISO 22000:2006,
exige o controlo dos resíduos.

Figura 4
Análise
do fluxo
de produção

Em relação à água dos sistemas de abastecimento público, Michelina et al. (2006) analisaram os resultados de amostras recolhidas
entre 2001 e 2004 na região de Araçatuba, São Paulo, e detectaram falhas no processo de captação, tratamento e distribuição da
água distribuída. 17,8% estavam contaminadas com coliformes
totais e 8,6% com coliformes termo-resistentes.

Figura 5
Análise
do sistema
da garantia
da qualidade

A NBR ISO 22000:2006 cita a necessidade da implementação correcta dos requisitos de edificações e instalações no item 7.2.3,
alíneas a, b, c, e d.
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termo-resistentes num manipulador e estafilococos coagulase
positiva em cinco deles, evidenciando a necessidade de medidas
de formação para manipuladores de produtos caseiros e artesanais em feiras livres.

Verificou-se que em relação ao bloco de equipamentos, móveis e
utensílios destacam-se as conformidades quanto aos aspectos
imprescindíveis superiores a 60%. Já os aspectos necessários
apresentam-se não conformes em relação às exigências legais
vigentes em 54,5% (Figura 2). Verificou-se o cumprimento de regras
quanto ao modelo e número de equipamentos, móveis e utensílios,
bem como às superfícies dos mesmos, que possibilitam limpeza e
desinfecção e resistência à corrosão.
O funcionamento dos equipamentos é correcto e permite a
garantia da segurança alimentar através do processamento
térmico, verificado pela calibração de termómetros de controlo.
Os utensílios são de materiais inertes e resistentes. Bramorski
et al. (2008) verificaram em 30 talhos no estado de Santa Catarina
que as melhores classificações foram observadas no item equipamentos, utensílios e móveis utilizados, facto justificado por penalizações do Serviço de Vigilância Sanitária local.
Os aspectos mais preocupantes são as não-conformidades nos
procedimentos de limpeza e desinfecção dos materiais, que
podem determinar contaminação por contacto. Menezes et al.
(2007) realizaram 36 esfregaços de superfícies de equipamentos nos sectores de abate de um matadouro-frigorífico do município de Várzea Grande para detectar enterobactérias e bactérias
aeróbias mesófilas. Verificaram-se contagens de bactérias aeróbias mesófilas entre 0 a 5 x 103 UFC/cm2 e de enterobactérias com
níveis entre 0 e 5,26% x102 UFC/cm2, indicando a potencialidade de
contaminações dos alimentos por falhas nos procedimentos de
higienização de superfícies.
Relativamente ao bloco que avalia os manipuladores, os resultados indicam que todos os itens necessários verificados se apresentam não-conformes e apenas 50% dos itens imprescindíveis
em conformidade (Figura 3). Destaca-se negativamente a falta
de cuidados com os procedimentos anti-sépticos e com a apresentação dos associados. Souza (2006) cita que a manipulação inadequada dos alimentos pode provocar toxinfecções, comprometimento da imagem do estabelecimento, abertura de processos
judiciais, multas e até encerramento das unidades. Marques et al.
(Portaria SVS/MS n.º 326, 2007) analisaram as mãos de 17 manipuladores numa feira livre de Lavras e detectaram coliformes
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Aos manipuladores associados da Coorimbatá falta uma supervisão periódica do estado de saúde individual para garantia da
segurança dos alimentos produzidos e resposta às regras da vigilância sanitária (Portaria SVS/MS n.º 326, 2007). As fardas são
diferenciadas pela cor, as de cor clara (manipulação na sala de
produção) e as de cor castanha (manipulação na secção de descasque de bananas). Apresentam um bom estado de conservação. São utilizadas luvas, toucas e máscaras (estas, conforme o
nível de risco da actividade). Estes itens são condizentes com as
regras de Boas Práticas de Fabrico e com a alínea j do item 7.2.3 da
NBR ISO 22000:2006.
O bloco Fluxo de Produção apresentou maior percentagem de não-conformidades (54,5%) dos itens necessários. Porém, em relação
aos itens imprescindíveis, a maior percentagem foi de conformidade (40,9%). Destacam-se a selecção de matérias-primas, o
uso de ordem de entrada no estabelecimento, fluxo ordenado,
linear, unidireccional e sem cruzamentos entre as linhas de produção e embalagens íntegras (Figura 4). Oliveira e Pinheiro (2006), ao
proporem um projecto de implementação do sistema HACCP na
produção de alevinos e peixes no Estado de Mato Grosso do Sul,
concluíram que a construção e fixação do Roteiro de Verificação e
dos fluxogramas, bem como a descrição do processo produtivo,
permitem a implementação do sistema de segurança alimentar na
cadeia produtiva de peixes criados em sistema intensivo.
Dos itens necessários não-conformes, merece atenção a falta de
controlo da circulação e acesso do pessoal, lavatórios desprovidos de produtos de desinfecção e a inexistência de um Manual de
Boas Práticas de Fabrico para o empreendimento e seus registos,
factos estes que vão de encontro às normas legais vigentes para
segurança dos alimentos produzidos, bem como da NBR ISO
22000:2006, item 7.2.3 alíneas e e j.
Relativamente ao sistema da garantia da qualidade encontrou-se
a percentagem máxima de itens imprescindíveis não-conformes.
Os itens necessários apresentaram apenas 14,3% de conformidade, indicando a necessidade de implementação desse sistema
na unidade processadora de frutas (Figura 5). O item imprescindível não-conforme é o que obriga a um programa de controlo
de qualidade do produto final, inexistente na unidade. Dos itens
necessários conformes, a existência de supervisão da produção
é positiva para o diagnóstico; e dos itens necessários não-conformes, a ausência de um programa de recolha de produtos não-conformes. Segundo a Resolução – RDC n.º 275 (2002), o programa de recolha de produtos deve ser documentado sob a forma de
procedimentos operacionais, estabelecendo-se as situações de
adopção do programa, os procedimentos a serem seguidos para a
recolha rápida e efectiva do produto, a forma de segregação dos
produtos recolhidos e seu destino final, além da definição dos
responsáveis pela actividade.

CONCLUSÃO
A análise das médias para conformidades dos itens necessários e
imprescindíveis de Boas Práticas de Fabrico da unidade de frutas
da Corimbatá foi de 30,4% e 41,68% respectivamente, correspondendo ao grupo 2 (que corresponde a um intervalo entre 30 e 69%
dos itens imprescindíveis cumpridos) do Roteiro de Verificação
utilizado.
O bloco melhor estruturado é o de Edificações e Instalações e o de
menor qualificação é o de sistema de garantia da qualidade.
Pelas médias alcançadas deduz-se que o empreendimento social
avaliado precisa canalizar esforços para a melhoria do programa
de pré-requisitos da unidade processadora de frutas, a fim de se
adequar às condições de produção de alimentos seguros, cumprindo as normas da legislação existente, e a uma futura implementação da NBR ISO 22000:2006.
Recomenda-se a avaliação da gestão do empreendimento e do
comportamento do pessoal envolvido para permitir delinear estratégias que permitam à unidade de frutas da cooperativa atingir um
nível de excelência necessário à produção de alimentos seguros,
que deverá obrigatoriamente iniciar-se pela implementação das
Boas Práticas de Fabrico.
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CONSUMO DE SAL
NUMA ESCOLA DE HOTELARIA
Estudo confirma excesso na alimentação dos que serão
futuros profissionais do sector
Cláudia Viegas

A hipertensão arterial é uma doença comum, que pode permanecer durante um longo período de tempo assintomática e é considerada um dos principais factores de risco para as doenças cardiovasculares (doença coronária, acidentes vasculares cerebrais).
Indivíduos com hipertensão arterial têm três vezes maior probabilidade de desenvolver doença cardíaca ou AVC e duas vezes maior
probabilidade de virem a morrer destas doenças, quando comparados com indivíduos com valores de hipertensão normais.

O Relatório Europeu de Saúde de 2002, da OMS, refere que, em
média, as doenças cardiovasculares (DCV) são responsáveis por
cerca de 50% da mortalidade nos países europeus, entre os quais
Portugal não é excepção. O mesmo relatório faz ainda referência ao facto destes indicadores serem o reflexo de aspectos de
saúde intimamente relacionados com comportamentos e estilos de
vida, por sua vez condicionados por factores económicos, sociais e
ambientais.
O problema do excesso de consumo de sal é um problema reconhecido como tendo um grande impacte em saúde pelas doenças a
que está associado. Portugal apresenta uma elevada prevalência
de HTA (42%) e as doenças do aparelho circulatório, nomeadamente os acidentes vasculares cerebrais, estão entre as principais causas de morte.

O SAL E A DOENÇA
A pressão arterial é a força que o sangue exerce nos vasos sanguíneos medida em milímetros de mercúrio (mmHg). O valor mais
elevado – pressão sistólica – corresponde à contracção do coração,
em que o sangue é bombeado para todo o organismo, e o valor
mais baixo – pressão diastólica – corresponde à fase de relaxamento, em que o sangue entra novamente no coração. A pressão
arterial necessita de ser mantida dentro de certos limites, devendo ser a suficiente para assegurar o fluxo de sangue para o cérebro
e outros tecidos, mas não tão alta que sobrecarregue o esforço
feito pelo coração, causando dano neste e nos vasos sanguíneos. Os
valores normais de pressão arterial são: inferior a 140 mmHg para a
pressão sistólica e inferior a 90 mmHg para a pressão diastólica.
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A hipertensão arterial possui duas classificações:
q hipertensão primária (90% dos casos) – de causa desconhecida;
q hipertensão secundária – está subjacente uma doença (ex:
doença renal).
Apesar da hipertensão primária ser de causa desconhecida, diversos organismos reconhecem a importância de factores relacionados com o estilo de vida, como o consumo de sal, o excesso de
peso, a inactividade física e o consumo de álcool, sendo o consumo
de sal referido como o principal.
Diversos autores têm estudado a relação do sal com a pressão
arterial:
, He e colaboradores verificaram que uma redução de 6 g/dia na
ingestão de sal faria diminuir a pressão arterial 7/4 mmHg nos
indivíduos hipertensos e 4/2 mmHg em indivíduos com pressão
normal;
, MacGregor e colaboradores demonstraram que uma redução
de 10/12 para 5/6 g de sal por dia reduz a pressão arterial em
10 mmHg. Os autores referem ainda que esta descida na pressão arterial reduz em cerca de um terço o risco de AVC e em um
quarto o risco de doença isquémica cardíaca.
, Stamler verificou que uma redução de 5mmHg na pressão sistólica traduz-se numa redução de 14% na mortalidade por AVC e
7% na mortalidade geral.
A hipertensão arterial afecta cerca de 15 a 37% da população mundial, constituindo a terceira causa de morte da mortalidade global.

O SAL E O SÓDIO
O sal de mesa ou sal de cozinha é um composto, quimicamente
denominado de Cloreto de Sódio (NaCl), sendo talvez o condimento
mais antigo usado pelo homem.
O sódio (Na) é um micronutriente essencial ao organismo e constitui 40% do sal (NaCl), sendo que 10% do sódio ingerido tem

origem no conteúdo natural dos alimentos e o restante é proveniente de adição. A principal função do sódio é controlar o volume
do fluido extracelular e do plasma, tendo também um papel importante na condução dos impulsos nervosos, na contracção muscular,
na manutenção da pressão oncótica e equilíbrio ácido-base.
Os alimentos contém naturalmente sódio, estimando-se que
contribuem diariamente com cerca de 0,5 a 1 g de sal. Esta quantidade seria suficiente para suprir as necessidades diárias de sódio
(RDA1) – Quadro 1. Os valores de ingestão adequada (AI2) e o limite
superior tolerável de ingestão (UL3) encontram-se no Quadro 2.
Estima-se que as sociedades ocidentais consumam cerca de 10 a
12 g de sal, o que representa 4 a 5 g de sódio, valor que ultrapassa
largamente as necessidades diárias. A OMS recomenda um consumo de 5 a 6 g/dia, valor que não corresponde às necessidades
diárias, mas sim um valor considerado aceitável face ao UL.
No que se refere ao sal, quando os indivíduos são expostos a
grandes quantidades de sal, os receptores para o salgado são
suprimidos, criando desta forma habituação, o que faz com que
sejam necessárias quantidades superiores de sal para que o sabor
se faça sentir.
No âmbito da educação alimentar, os profissionais desta área são
consensuais ao afirmar que o “gosto educa-se”. O sal tem um papel
importante ao nível do sabor dos alimentos, motivo pelo qual
existe, por parte dos indivíduos, alguma resistência à sua diminuição. No entanto, o limiar de detecção do sal modifica-se de
acordo com a quantidade ingerida, descendo com a sua redução,
ou seja, quando se inicia um processo de redução de sal na alimentação, o organismo adapta-se baixando o limiar a partir do qual
consegue “retomar” o sabor. Este processo demora normalmente
4 a 6 semanas. Alguns autores referem ainda que reduções de 10 a
20% não são detectáveis pelos receptores humanos para o gosto,
pelo que não causam problemas ao nível da indústria ou da restauração.

ÂMBITO E OBJECTIVOS
DO ESTUDO
As escolas de hotelaria constituem ambientes privilegiados de
educação na área alimentar. O seu público-alvo é todo o utente
habitual de um refeitório (alunos, professores, funcionários), com
a particularidade dos alunos serem futuros profissionais da área
alimentar.
––––––––––––––––
1 Corresponde ao valor de ingestão diária de um nutriente que é suficiente
para cobrir as necessidade de 97 a 98% dos indivíduos com a mesma idade
e do mesmo sexo.
2 Corresponde a um valor baseado em níveis de ingestão de um determinado
nutriente, ajustados experimentalmente ou resultantes de observação em
populações em indivíduos aparentemente saudáveis. É um valor usado
quando não há ainda dados suficientes para se estabelecer uma RDA,
constituindo um valor prévio.
3 Corresponde ao valor mais alto de ingestão diária continuada de um
nutriente que aparentemente não constitui nenhum efeito adverso na
saúde em quase todos os indivíduos com a mesma idade e do mesmo sexo.
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Estas escolas incluem no seu plano curricular, para além de disciplinas teóricas, uma forte componente prática, de forma a melhor
preparar os alunos para a vida profissional. Os hábitos, práticas e
conhecimentos adquiridos por estes profissionais serão certamente condicionados por aquilo que aprendem do ponto de vista
teórico mas, acima de tudo, pela prática profissional que adquirem
ao longo da sua formação escolar. Alguns autores têm discutido, no
âmbito da promoção da saúde, a importância da coerência entre as
informações transmitidas e as práticas diárias.
Neste contexto entendemos ser pertinente avaliar o risco do
consumo de sal deste tipo de população, bem como a percepção
desta população face a esse risco, no sentido de aprofundar o
conhecimento nesta matéria. Desta forma, o objectivo do estudo
foi analisar a quantidade média de sal das refeições de um refeitório escolar, avaliando a participação relativa dessa quantidade
em relação à dose total diária recomendada, bem como compreender a percepção do sabor e o comportamento dos utentes do
refeitório relativamente ao sal.
Quadro 1
Na (g)

0 - 5 meses

0,120

0,300

6 - 11 meses

0,200

0,510

NaCl (g)

1 ano

0,225

0,570

2 - 5 anos

0,300

0,760

6 - 9 anos

0,400

1,020

> 10 anos

0,500

1,270

ANÁLISE QUALITATIVA
Percepção dos consumidores

Recolha de amostras
k Refeição normal
e dieta
k Pão, sopa, prato
normal, prato dieta,
sobremesa

Questionário
k 20 questões
k Caracterização da amostra
k Percepção do sabor
relativamente aos
componentes da refeição
k Porção de refeição consumida

Análise em laboratório
acreditado
k Método Mohr

RESULTADOS
ANÁLISE QUANTITATIVA – quantidade de sal
Foi realizado um total de 104 análises, 23 a cada um dos componentes da refeição e 12 sobremesas (Qd.3 e 4 e Gráf. 1 e 2).

UL

Idade

Na (g)

NaCl (g)

Na (g)

NaCl (g)

0 - 6 meses

0,120

0,300

ND

ND

7 - 12 meses

0,370

0,940

ND

ND

1 - 3 anos

1,000

2,540

1,500

3,810

4 - 8 anos

1,200

3,050

1,900

4,830

9 - 13 anos

1,500

3,810

2,200

5,590

14 - 50 anos

1,500

3,810

2,300

5,840

51 - 70 anos

1,300

3,200

2,300

5,840

> 70 anos

1,200

3,050

2,300

5,840

De forma geral podemos afirmar que o consumo destas refeições
constitui um risco de elevado consumo de sal. Qualquer tipo de
refeição (normal ou de dieta) apresentou valores elevados de sal,
sendo o valor médio da refeição normal quatro vezes superior ao
da refeição de dieta. Considerando que o valor total de sal a ingerir
diariamente é de 5 a 6 g e que uma refeição principal deve representar 25% a 30% do total diário, ou seja, 1,5 a 2 g de sal, as refeições ultrapassam quase sempre este valor.

Quadro 3 – Resultados das análises – componentes da refeição
μ
s
Min
Q1
Q2

Q3

Max

Pão

0,85

0,27

0,54

0,62

0,74

1,06

1,40

Sopa

2,09

0,92

0,93

1,40

1,74

3,08

3,95

Prato Dieta

0,65

0,79

0,29

0,35

0,38

0,79

3,70

Prato Normal

2,87

1,20

0,26

1,90

2,93

3,60

5,49

Quadro 4 – Resultados das análises – valor total de NaCl por tipo de refeição
μ
s
Min
Q1
Q2
Q3

Max

Refeição Dieta

3,63

1,10

1,93

2,70

3,40

4,42

5,87

Refeição Normal

5,85

1,60

3,50

4,07

5,70

7,05

9,09
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Participantes:
k Alunos, funcionários,
docentes e não docentes

ANÁLISE QUALITATIVA – percepção do sabor
Foram inquiridos um total de 154 indivíduos: 41,6% do sexo feminino e 58,4% do sexo masculino; 64,1% tem idade entre os 18 e os
24 anos; 76,6% é estudante; 66% consome refeições no refeitório
quatro a cinco dias por semana; 92,2% consome refeição normal e
7,8% refeição de dieta.

Quadro 2
IA

ANÁLISE QUANTITATIVA
Sal

É possível observar que grande parte das combinações que dizem
respeito à refeição normal ultrapassa o valor diário de ingestão
adequada (AI). Para a refeição de dieta quase todas as combinações ultrapassam as RDA e ficam próximas da AI.

RDA
Idade

METODOLOGIA

Para além do risco que o consumo destas
refeições representa para a saúde dos utilizadores do refeitório, é importante considerar o contexto em que estas refeições
se inserem, uma vez que estamos perante
um refeitório escolar e, para além disso,
um refeitório escolar numa escola de hotelaria. Como refeitório escolar, o fornecimento destas refeições não está a contribuir para educar os seus utilizadores para
um gosto “menos salgado”, contribuindo
assim para que os mesmos criem ou mantenham hábitos de ingestão de refeições
com elevado teor de sal.
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conhecimentos teóricos correctos, não são depois colocadas em
prática, quer nas aulas práticas quer no refeitório.
A missão da escola, em particular quando a vertente prática representa uma componente relevante do plano curricular, deveria ser a
integração das matérias leccionadas com a prática profissional,
facultando assim a aquisição dos conhecimentos e a sua adopção
de forma facilitada.
Gráfico 1 – Valores de sal para as diferentes combinações
de consumo habitual – Refeição normal

Gráfico 2 – Valores de sal para as diferentes combinações
de consumo habitual – Refeição dieta

Gráfico 3 – Motivos pelos quais colocam ou não sal no prato

Os resultados ao nível da percepção do sabor são indicativos de
que a maioria dos indivíduos percepciona o sabor das refeições
como “nem salgado nem insonso”, o que, tendo em conta o contexto em que o trabalho se realiza, é preocupante, uma vez que os
futuros profissionais da área da hotelaria e restauração estão a
ser educados a apreciarem refeições com teor excessivo de sal
como “normais”. Esta “educação do gosto” irá acompanhá-los no
futuro para os seus locais de trabalho e condicionará a oferta alimentar da restante população.
Por outro lado, as características das refeições servidas contradizem os planos curriculares dos alunos, que integram disciplinas
de nutrição e dietética, as quais, apesar de lhes transmitirem os
Quadro 5 – % de indivíduos que considera o sabor normal
(nem salgado nem insonso)
Pão

90,60%

Sopa

64,60%

Refeição

78,00%
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Diversos autores são unânimes em afirmar que as medidas de
intervenção em saúde pública devem visar os estilos de vida dos
indivíduos, na criação de ambientes favoráveis à adopção de
estilos de vida saudáveis. Existem alguns países da Europa, como a
Finlândia, Irlanda, França, Noruega e Suécia, que implementaram
políticas bem sucedidas de redução de sal, em colaboração com a
indústria alimentar e a restauração, políticas essas que permitiram reduzir os indicadores de doenças associadas com o consumo excessivo de sal.
Considerando o impacte que as doenças do aparelho circulatório
têm no nosso país e sabendo que numa perspectiva de saúde
pública a redução da ingestão de sal é uma das estratégias mais
eficazes, que abrange cerca de 80% do sal consumido, escondido
em alimentos que fogem ao nosso controlo em restaurantes,
cantinas e alimentos processados, sugerimos que, à semelhança
dos bons exemplos que temos de outros países da Europa, se planeie investigação mais alargada nestes domínios e uma maior
focalização na prevenção.
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CONTAMINAÇÃO DO AR
E DE SUPERFÍCIES

Monitorização de parâmetros num estabelecimento do sector
da panificação e pastelaria
Joana Afonso e Manuela V. da Silva

Os estabelecimentos de panificação e pastelaria são estabelecimentos do sector alimentar com grande influência na alimentação humana visto os seus géneros alimentícios serem a base da
alimentação de grande parte da população. Aliando a abrangência
em termos de alimentos confeccionados ao maior número de
pessoas que recorrem aos seus produtos, é essencial garantir a
qualidade destes alimentos.

pão e similares que, directa ou indirectamente, influenciam a
qualidade do ar interior nestes espaços. No processo de fermentação é libertado vapor de água e dióxido de carbono que expandem a massa devido à acção da alta temperatura, actuando também como agentes isoladores, prevenindo o aumento excessivo
da temperatura do miolo e a possibilidade de uma evaporação
excessiva.

As áreas de fabrico devem considerar um conjunto de requisitos
que minimizem a contaminação dos alimentos e também dispor
de condições de higiene e segurança no trabalho adequadas. De
acordo com a Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, e o Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto, refere-se que a concepção dos
espaços não deve impor constrangimentos aos processos ou
ao layout do estabelecimento. Deve sim garantir a protecção
das matérias-primas, dos equipamentos e produtos, permitindo desenvolver de forma salubre todas as operações. Os equipamentos, superfícies e utensílios utilizados na preparação
dos alimentos devem ser higienizados sempre após a sua utilização e guardados secos ao abrigo do ar e de outros factores de
risco ambiental.

Na cozedura, o último passo do processo de fabrico, ocorre uma
série de alterações físicas, químicas e biológicas da massa, tais
como a evaporação de água, a formação de estruturas porosas, a
expansão de volume, a desnaturação de proteínas, a gelatinização do amido/fécula, a formação de crosta, entre outros. A temperatura é o factor dominante em várias alterações físico-químicas durante a cozedura. Para reduzir o consumo de energia e
melhorar a qualidade do produto é necessária a optimização das
condições de funcionamento do forno. Para tal, a prática comum
na indústria panificadora é a cozedura de pão em fornos com
controlo da temperatura e manutenção de uma temperatura
constante. É referido que a qualidade e a durabilidade do pão são
influenciadas pelo tempo e temperatura do processo de cozedura
(Mondal e Datta, 2007).

Apesar da elevada confiança no sistema HACCP, que garante já
um elevado nível de segurança alimentar, os processos de controlo e manutenção de sistemas podem eventualmente apresentar falhas, como variações inerentes aos processos, sem causas
específicas aparentes. A gestão de resíduos, níveis de higiene
local e outros factores ambientais, como a qualidade microbiológica e química do ar interior assumem grande importância, em
particular, em estabelecimentos de panificação e pastelaria. É sabido que os microrganismos presentes no ar interior provêm em
grande parte do ambiente exterior, reservando sempre a possibilidade dos sistemas de ventilação e de exaustão poderem
contribuir para a contaminação destes espaços.

O Regulamento n.º 852/2004, que estabelece as regras gerais
destinadas aos operadores das empresas do sector alimentar no
que se refere à higiene dos géneros alimentícios, entre outros
requisitos, estabelece que os empresários da área alimentar têm
que adoptar programas de segurança alimentar e procedimentos baseados em análise de risco e controlo dos pontos críticos (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points). Estes

A taxa de ocupação média versus área de trabalho é também um
factor muito importante. Os próprios trabalhadores, potenciais
portadores de microrganismos, são responsáveis muitas vezes
por contaminações cruzadas durante as operações de fabrico e
venda dos alimentos. Estes devem utilizar roupa de cor clara, em
bom estado de higiene e conservação, de uso exclusivo do local de
laboração. Devem proteger o cabelo com touca, usar calçado
impermeável e não utilizar qualquer adorno ou jóias (Silva, 2001).
Existem essencialmente dois processos inerentes ao fabrico de
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Gráfico 1
Valores
médios de
temperatura
(oC) e de
humidade (%)
obtidos
durante e
após
laboração

Gráfico 2
Variação
média de
dióxido
de carbono
e monóxido
de carbono
durante e após
laboração

Gráfico 3
Valores médios
da qualidade
microbiológica
do ar durante e
após laboração

Gráfico 4
Relação entre
a concentração
média de
partículas
e a qualidade
microbiológica
no ar durante
e após laboração
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programas permitem fazer a análise dos perigos, identificar e
controlar os principais pontos críticos, bem como implementar a
formação contínua dos profissionais do sector.
Apesar de não haver registos de que os produtos de panificação
constituam perigo para a saúde dos consumidores, não podemos esquecer que o nível de higiene geral, incluindo a qualidade
microbiológica do ar, condiciona a salubridade dos alimentos.
Torna-se então pertinente efectuar estudos que envolvam a
monitorização de parâmetros ambientais, que possam dar a
conhecer melhor os níveis de contaminação microbiológica das
áreas de fabrico e, consequentemente, dos produtos finais.
Este estudo, realizado em 2008, teve como principal objectivo a
monitorização de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos
da qualidade do ar durante e após a laboração num estabelecimento de panificação e pastelaria. Adicionalmente, foram
avaliados os níveis de higiene das superfícies, utensílios e manipuladores durante os mesmos períodos.

METODOLOGIA
Todas as visitas e análises foram efectuadas durante o período da
manhã e nos meses de Maio, Junho e Julho de 2008. Durante e
após o processo de fabrico foram monitorizados em tempo real os
parâmetros temperatura, humidade relativa, monóxido de
carbono e dióxido de carbono, utilizando o equipamento IAQ-Calc.
(TSI, Modelo 8762-M-EU) e o medidor Dust TrakTM Aerosol Monitor
(TSI, Modelo 8520) para avaliação do nível de partículas (PM 10).
Na avaliação microbiológica do ar (contagem de microrganismos
mesófilos totais a 300C e total de fungos), utilizou-se o equipamento de recolha do ar MAS 100 (MERCK), regulado para um
caudal de 250 L e 500 L. Na análise e interpretação dos resultados
foram utilizados os valores de referência estabelecidos no
Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril, para a qualidade do ar
interior (ver Tabela 1).
A avaliação da qualidade microbiológica das superfícies,
utensílios e manipuladores foi realizada segundo o método da
zaragatoa e para os seguintes microrganismos: mesófilos totais a
300C, fungos e microrganismos do grupo Enterobacteriaceae.
Procedeu-se ainda à recolha de alguns alimentos para a análise
microbiológica e para o mesmo grupo de microrganismos.

RESULTADOS
Os requisitos expressos no Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto, para a temperatura nos locais de trabalho situam esta entre
180C e 220C, considerando um máximo de 250C em situações
extremas. Relativamente à humidade são considerados valores
entre 50% a 70%. Os resultados obtidos durante e após laboração
estão indicados no Gráfico 1. No período após laboração os
valores de temperatura e humidade foram superiores, devendo
estes resultados estar provavelmente relacionados com o processo de fermentação e cozedura, que se inicia no período de
laboração mas se estende após este período. Como se pode
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verificar, estes resultados foram também concordantes com os
valores de CO2 e CO, tendo apresentado valores (mg/m3) superiores no período após laboração (Gráfico 2). Seria de esperar que
o período de maior ocupação (durante a laboração) apresentasse
um teor de CO2 maior. O valor monitorizado encontra-se abaixo do
limite legal (1800 mg/m3), no entanto, os valores instantâneos
medidos após a laboração alcançaram valores próximos de 1600
mg/m3. Estes valores poderão ser explicados pelos vapores
libertados pelos fornos e pelos processos de fermentação da
massa (Giannou et al., 2003).

Gráfico 5 e 6 – Valores médios dos diferentes grupos
de microrganismos analisados para utensílios, superfícies
e manipuladores durante e após laboração

Os resultados obtidos na avaliação microbiológica do ar (Gráfico 3)
mostraram valores superiores de contaminação durante a laboração e para os microrganismos mesófilos totais, ultrapassando o
referenciado pelo Decreto-Lei n.º 79/2006 (500 UFC/m3). É de referir que é nesta fase que as matérias-primas são abundantemente utilizadas (como é o caso das farinhas), sendo manipulada
também uma diversidade de ingredientes com características
microbiológicas muito diferentes. Os manipuladores nesta fase
preparam todos os produtos, podendo constituir uma importante
fonte de contaminação.
O nível médio de partículas no ar (PM 10, mg/m3) durante e após
laboração está indicado no Gráfico 4. Os valores da concentração
média de partículas após laboração são baixos. O mesmo gráfico
mostra a correlação entre o nível de contaminação microbiológica
do ar (bactérias mesófilas totais) e o teor de partículas no mesmo
período. Durante o período de medição (durante a manhã) foram
observados picos de concentrações de partículas PM 10, tendo
atingido concentrações (0,357 mg/m3) muito superiores ao valor
de referência (0,15 mg/m3).
Da análise microbiológica realizada a superfícies, utensílios e
manipuladores (ver Gráfico 5 e 6) verificou-se que os valores em
geral foram superiores para as amostras analisadas durante o
período de laboração. Dado ser neste período que se manipula
mais ingredientes e produtos e se processa todo o fabrico, deverão ser implementadas boas práticas de fabrico.

Gráfico 7
Valores médios
dos diferentes
grupos de
microrganismos
analisados para
alimentos

Durante a laboração a contagem microbiológica para fungos deu
nulos, com excepção da superfície de inox. Os microrganismos do
grupo Enterobacteriacea apenas foram encontrados na máquina
batedeira, superfície de inox e utensílio.

Refere-se ainda o facto de os valores obtidos para o grau de
higiene de algumas superfícies ultrapassarem os valores guia
(>100/cm2, bactérias aeróbias mesófilas), indicando a necessidade de melhorar os procedimentos de limpeza e desinfecção.
A quantificação dos fungos, por sua vez, foi menor, com excepção
do valor obtido para o “tabuleiro”, que continha produtos já processados e sobras alimentares do dia anterior. Este tabuleiro
estava colocado em prateleiras, dispostas ao ar e sem qualquer
protecção ou cobertura.

Os valores microbiológicos obtidos para os alimentos (Gráfico 7)
evidenciaram um grau de contaminação microbiana não só na
mistura da massa crua a utilizar na elaboração de croissants.
Os níveis de microrganismos mesófilos totais obtidos no bacon
podem indicar algumas falhas de higiene, nomeadamente durante a armazenagem, durante o corte em fatias ou mesmo pelos
utensílios de corte. Comparando este valor com o estabelecido
pelos valores guia para a classificação microbiológica de alimentos (Santos et al., 2005), a qualidade microbiológica do alimento
Tabela 1 – Valores de referência (agentes químicos e microbiológicos) na avaliação
seria classificada como não satisda qualidade do ar interior em edifícios (Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril)
fatória (UFC > 105).
Parâmetros

Dióxido
de carbono

Monóxido
de carbono

Partículas
(PM10)

Total de
microrganismos
viáveis (30ºC)

Fungos

Valor limite

1800 mg/m3

12,5 mg/m3

0,15 mg/m3

500 ufc/m3

500 ufc/m3

A escolha das matérias-primas é
um passo muito importante, já
que estas condicionam também a
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O nível de partículas avaliado durante e após laboração variou
entre 0,052 mg/m3 e 0,357mg/3, apresentando um máximo para o
período durante a laboração. Neste período, a predominância
de microrganismos totais mesófilos representa um dado importante, visto que alguns destes microrganismos podem ser microrganismos que intervêm na deterioração alimentar, ou mesmo
serem patogénicos. É importante referir que os níveis elevados de
partículas/poeiras podem conter microrganismos, entre outros
agentes contaminantes. Após o período de laboração foi evidenciado um aumento da carga microbiana de fungos. Este resultado pode estar relacionado com determinados procedimentos de
limpeza no local.
Da análise microbiológica realizada a amostras de superfícies
e utensílios, após laboração, a mesma evidenciou um nível de
higiene insatisfatório para algumas amostras. A formação de biofilmes deverá ser minimizada. A adesão dos microrganismos é
influenciada pela disponibilidade de nutrientes no meio circundante, pelo tipo e grau de desenvolvimento dos microrganismos e
pela temperatura. As instalações, equipamentos e utensílios
devem ser higienizados com frequência e utilizando os meios de
limpeza e desinfecção que permitam assegurar a conservação,
preparação e confecção em adequadas condições de higiene.
Deverá existir um plano de higienização detalhando a frequência
de realização das actividades de limpeza e desinfecção, assim
como identificar o responsável pelos procedimentos.
qualidade dos alimentos confeccionados. Deve ser dada ainda importância à recepção destes produtos já que nesta fase
podem ser separados todos os produtos/matérias-primas não-conformes. Devem ser verificadas as condições de higiene do
veículo de transporte, os requisitos da embalagem (estado da
embalagem, códigos, rotulagem e prazos de validade), a temperatura de transporte e os níveis de contaminação microbiológica
dos produtos. Após a produção, todos os produtos perecíveis
devem ser colocados em local refrigerado e em boas condições de
higiene. Entre outros produtos, os bolos com creme devem ser
preferencialmente vendidos e consumidos no dia em que são
confeccionados.

CONCLUSÃO
A avaliação de parâmetros da qualidade do ar interior como a
temperatura, a humidade, o CO e CO2, além de permitir a verificação do cumprimento legal ao nível das exigências sobre os
locais de trabalho, permite verificar as condições de laboração,
especialmente as que estão directamente relacionadas com a
contaminação microbiológica.
Os resultados obtidos indicaram que espaços reduzidos atribuídos à laboração em padarias e pastelarias, conjuntamente
com factores como a deficiente ventilação ou falhas ao nível das
exigências higio-sanitárias, podem contribuir para níveis de
contaminação significativos em áreas de fabrico, podendo mesmo, em alguns casos, comprometer a qualidade microbiológica
dos produtos.
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CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA
E DA QUALIDADE DO AR INTERIOR
Uma exigência para todos os operadores da cadeia alimentar
Ricardo Ferro

A energia desempenha um papel fundamental em todas as
actividades, nomeadamente nas actividades económicas e no seu
desenvolvimento. Durante muito tempo pensou-se que o crescimento, progresso e desenvolvimento socioeconómico não
podiam ser conseguidos senão à custa de forte crescimento do
consumo de energia. No período em que vivemos, a necessidade de
reduzir os enormes consumos é uma inevitabilidade, trazendo
desafios sobre o status quo e obrigando por vezes à reengenharia
de processos e a novas formas de produção com optimização dos
consumos.
Neste passado recente aprendeu-se a olhar para a energia como
um factor de produção que, sendo bem gerido, permite produzir o
mesmo consumindo menos. O crescimento económico e a melhoria da qualidade de vida são possíveis, recuperando uma perspectiva de desenvolvimento fundamental para toda a Humanidade,
sem que isso implique custos demasiado elevados nem a pura e
simples exaustão de recursos finitos.
Portugal pode evoluir nesta matéria e aproximar o seu desenvolvimento do de países caracterizados por uma maior eficiência na
utilização da energia. Para isso, é necessária uma alteração de
mentalidades e de comportamentos que absorvam conceitos
adequados. A valorização das economias de energia, possíveis de
realizar pela via da gestão energética, conduz a benefícios que se
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podem repercutir, de forma global, ao nível nacional e, de forma
directa e imediata, ao nível da indústria e dos consumidores. Entre
as vantagens daí inerentes, destacamos:
q Aumento da eficiência do sistema energético;
q Redução da factura energética;
q Acréscimo de produtividade da empresa (e nos benefícios de
exploração) em quaisquer sectores de actividade;
q Aumento da competitividade no mercado interno e externo
e/ou aumento de disponibilidades financeiras para outros fins;
q Conhecimento mais profundo das instalações e do custo
energético de cada fase, processo ou sistema.

IMPORTÂNCIA DA RACIONALIDADE
DOS CONSUMOS DE ENERGIA
Foi com a preocupação do cumprimento do protocolo de Quioto
e de se olhar para o factor energético com critérios de racionalidade que foi criada no Parlamento Europeu a Directiva
n.º 2002/91/CE, de 16 de Dezembro de 2002, relativa ao desempenho energético dos edifícios. Esta Directiva estabelece que
os Estados-membros da União Europeia devem implementar
um sistema de certificação energética de forma a informar o
cidadão sobre a qualidade térmica dos edifícios, aquando da
construção, da venda ou do arrendamento dos mesmos, exigindo
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também que o sistema de certificação abranja igualmente todos
os grandes edifícios públicos e edifícios frequentemente visitados pelo público.
A transposição para direito nacional é feita através de um pacote
legislativo composto por DL n.º 78/2006 (SCE e QAI), DL n.º 79/2006
(RSECE) e DL n.º 80/2006 (RCCTE), a que se chama “O Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos
Edifícios (SCE)”.
Nos edifícios existentes, a certificação energética destina-se a
proporcionar informação sobre as medidas de melhoria de desempenho, com viabilidade económica, que o proprietário pode implementar para reduzir as suas despesas energéticas e, simultaneamente, melhorar a eficiência energética do edifício.
Nos edifícios novos e nos edifícios existentes sujeitos a grandes
intervenções de reabilitação, a certificação energética permite
comprovar a correcta aplicação da regulamentação térmica em
vigor para o edifício e para os seus sistemas energéticos, nomeadamente a obrigatoriedade de aplicação de sistemas de energias
renováveis de elevada eficiência energética.
O Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização
dos Edifícios (RSECE) e o Regulamento das Características de
Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) consubstanciam a
actual legislação existente, que enquadra os critérios de conformidade a serem observados nas inspecções a realizar no âmbito
deste sistema de certificação, estabelecendo, para o efeito, os
requisitos que devem ser aferidos relativamente aos seguintes
aspectos:
, eficiência energética;
, qualidade do ar interior;
, ensaios de recepção de sistemas após a conclusão da sua construção, manutenção e monitorização do funcionamento dos sistemas de climatização;
, inspecção periódica de caldeiras e equipamentos de ar-condicionado;
, responsabilidade pela condução destes sistemas.

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
O processo de certificação a que os edifícios terão de ser submetidos, incluindo todos aqueles que pertencem aos operadores da
cadeia alimentar, é realizado por peritos reconhecidos pela ADENE
– Agência para a Energia, que é a entidade supervisora de todo o
sistema. A base de todo o sistema está portanto nos peritos que
estão qualificados, ou nos organismos de certificação entretanto
criados e para os quais os peritos trabalham, a quem cabe:
q Assegurar a aplicação regulamentar, nomeadamente no que
respeita às condições de eficiência energética, à aplicação de
sistemas de energias renováveis e, ainda, às condições de
garantia da qualidade do ar no seu interior, de acordo com as
exigências e disposições contidas no Regulamento das Caracte-

rísticas de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) e no
Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos
Edifícios (RSECE);
q Certificar o desempenho energético e a qualidade do ar interior
nos edifícios;
q Identificar as medidas correctivas ou de melhoria de desempenho aplicáveis aos edifícios e respectivos sistemas energéticos, nomeadamente caldeiras e equipamentos de ar-condicionado, quer no que respeita ao desempenho energético, quer no
que diz respeito à qualidade do ar interior.
Nesse sentido, as actividades a desenvolver na condução do processo de certificação energética dos edifícios são fundamentalmente as seguintes:
q Analisar os projectos dos edifícios com vista a emitir a Declaração de Conformidade Regulamentar, nos termos previstos no
RCCTE e no RSECE;
q Registar, na ADENE, a Declaração de Conformidade Regulamentar emitida no decurso do procedimento de licenciamento
ou de autorização, nos termos previstos no RCCTE e RSECE;
q Avaliar o desempenho energético e da qualidade do ar interior
nos edifícios e emitir o respectivo certificado, aquando do
pedido de emissão da licença ou autorização de utilização, procedendo ao respectivo registo na ADENE;
q Proceder à análise do desempenho energético e da qualidade
do ar nas auditorias periódicas previstas no RSECE e emitir o
respectivo certificado, registando-o na ADENE, com menção a
medidas de melhoria devidamente identificadas, assumindo a
responsabilidade do seu conteúdo técnico;
q Realizar as inspecções periódicas a caldeiras e a sistemas e
equipamentos de ar-condicionado, nos termos do RSECE, e
emitir o respectivo certificado, registando-o na ADENE.

Procurar soluções de racionalidade energética que reforcem os
factores de competitividade é, sem dúvida, um objectivo a não
descurar por parte das empresas do sector alimentar.
Ricardo Lopes Ferro, director Business Development – Grupo Bureau Veritas
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GESTÃO DA SEGURANÇA
E SAÚDE DO TRABALHO
Uma preocupação crescente no sector alimentar
Ana Cristina Simões e Raquel Silva

No actual ambiente de concorrência e em face da crescente
complexidade dos fenómenos envolventes da vida das empresas,
há necessidade de dispor de meios adequados que permitam
tomar decisões e encontrar soluções com base em abordagens
sustentadas. Todos estes aspectos devem ser tidos em conta na
implementação de qualquer sistema de gestão, de forma a permitir a satisfação de todas as partes interessadas e, consequentemente, a melhoria do desempenho que leve ao desenvolvimento sustentável.
A preocupação das organizações em crescer de forma sustentada
tem sido notável ao nível dos operadores da cadeia alimentar.
Cada vez mais empresas do sector alimentar investem na implementação de Sistemas de Gestão e não apenas da Qualidade
(ISO 9001) ou da Segurança Alimentar (ISO 22000), mas também
nas áreas do Ambiente (ISO 14001), Segurança (OHSAS 18001) e
Responsabilidade Social (SA8000 ou NP 4469).
Este tipo de abordagem tem vindo a crescer de forma integrada e
sistemática e demonstra a evolução que tem surgido ao nível do
sector alimentar em Portugal. E se há alguns anos atrás a gestão
de topo da grande maioria das organizações centralizava a sua

preocupação em satisfazer clientes, colocando no mercado produtos de qualidade, hoje em dia, sendo os colaboradores peças
fundamentais e o recurso mais precioso de qualquer organização,
a adopção de requisitos relacionados com a sua protecção e bem-estar é essencial.
Para apoiar as empresas nesse sentido a adopção da OHSAS
18001 (Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho)
pode ser a ferramenta certa. Dotada de um conjunto de requisitos
relacionados com a saúde e a segurança dos colaboradores, a sua
implementação leva a que a organização identifique adequadamente os riscos associados à sua actividade e estabeleça um
ambiente seguro para os seus colaboradores, promovendo a sua
satisfação, envolvimento e confiança. Ao nível interno, a sua
implementação permite a identificação, de uma forma clara e à
semelhança dos outros sistemas de gestão, das responsabilidades e autoridades, da alocação de recursos, das metodologias a adoptar e dos controlos a efectuar.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
COM A NOVA VERSÃO
A nova versão da OHSAS 18001 foi desenvolvida para ser compatível com as normas ISO 9001:2000 (Sistemas de Gestão da
Qualidade – Requisitos) e ISO 14001:2004 (Sistemas de Gestão
Ambiental – Requisitos e Linhas de Orientação para a sua utilização), de forma a facilitar a integração de Sistemas de Gestão da
Segurança e Saúde do Trabalho (SST) com aqueles sistemas, caso
as organizações o pretendam fazer.
As principais alterações da OHSAS 18001:2007 poderão ser
agrupadas da seguinte forma:
q A OHSAS passou a ser uma norma e não mais uma especificação
como na edição anterior;
q Maior focalização em resultados alcançados pelo sistema do
que o respectivo trabalho documental associado;
q Maior ênfase dada à componente saúde no contexto da SST, em
pé de igualdade com a componente segurança;
q Focalização na segurança das pessoas em prejuízo da segurança de activos patrimoniais, infra-estruturas, etc.;
q Introdução de aspectos de comportamento, capacidades e
outros factores humanos como elementos a considerar na
identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação
dos controlos a aplicar, bem como na competência, formação e
sensibilização das pessoas;

46 | N.6 | MAIO 2009

SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

q Inserção, no âmbito da norma, das pessoas que executam
tarefas para e/ou em nome da organização, com especial focalização nos potenciais efeitos para as pessoas da envolvente
da organização, no contexto da SST;
q Inclusão de novo requisito relativo à comunicação, focando
essencialmente a exigência de resposta a comunicações relevantes de partes interessadas externas;
q Introdução de novos requisitos relativos à participação e consulta, focalizando na necessidade da organização garantir que,
quando apropriado, as partes interessadas externas relevantes sejam consultadas sobre matéria pertinente da SST;
q Introdução de novos requisitos relativos à investigação de
incidentes, designadamente a forma de identificação de
oportunidades conducentes à melhoria contínua;
q Inclusão de novo requisito relativo à hierarquia dos controlos
como parte do planeamento da SST;
q Inserção de novas definições e revisão de outras, designadamente:
3 O termo “acidente” foi incluído no termo “incidente”;
3 O termo “risco tolerável” foi substituído pelo termo “risco
aceitável”;
3 O termo “perigo” deixou de se referir a “danos” patrimoniais
e ambientais, por se considerar que não estão directamente relacionados com a gestão da SST, sendo incluídos
no âmbito da gestão de activos.

A interiorização destes conceitos permite às organizações uma
acentuada diminuição dos acidentes de trabalho (baixas/substituições), que influenciam de forma directa o desempenho
operacional e as quebras ao nível da eficiência dos processos,
promovendo a qualidade e segurança dos seus produtos ou
serviços.
Além da adequada identificação e avaliação dos riscos associados a actividades das organizações, é fundamental que seja
efectuada formação e sensibilização dos colaboradores para as
vantagens em colaborar no cumprimento de boas práticas,
nomeadamente utilização de equipamento adequado à actividade que exercem e respeito pelas instruções dadas pela organização.
Outro requisito fundamental é a comunicação. O colaborador deve
ser motivado a participar na melhoria contínua da organização
e, nesse sentido, ser incentivado a comunicar sempre que identifique situações que possam colocar em risco a segurança e saúde
de qualquer colega. Além disso, o produto ou serviço prestado
também depende directa ou indirectamente dessas condições.

GARANTIR SEGURANÇA E SAÚDE
NA CADEIA ALIMENTAR
Em qualquer tipo de actividade da cadeia alimentar é urgente a
implementação de requisitos de segurança e saúde dos colaboradores, desde a produção primária à indústria, restauração,
distribuição,… Um exemplo de um tipo de actividade complexo
na área alimentar é o abate de animais, cujos riscos se prendem

quer com o tipo de equipamentos (facas, serras,…), postos de
trabalho (plataformas elevatórias), condições ambientais a que
estão sujeitos (actividade com muita água, locais com grandes
variações de temperatura,…), quer como a possibilidade de
contrair doenças através dos animais (zoonoses).
Embora possam existir algumas dificuldades na implementação
de um sistema da SST (comportamento humano, resistência à
mudança, esforço em matéria de formação), vale a pena investir na resolução dessas dificuldades porquanto, no confronto
vantagens/dificuldades, as vantagens, em nosso entender, são
significativamente preponderantes. De entre elas, explicitamos
as seguintes:
q Criação de uma cultura da SST na organização;
q Criação de mecanismos para medição do desempenho;
q Garantia do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, bem
como outros que a organização subscreva;
q Redução dos riscos através do controlo e monitorização das
actividades;
q Garantia, de forma consistente, de práticas de trabalho seguras;
q Eventuais reduções de custos (prémios de seguros, indemnizações, dias de trabalho perdidos,…);
q Redução do absentismo;
q Melhoria do clima organizacional.
A esta mais-valia acresce a da certificação, através de um exercício
de credibilização externa, que permitirá à organização evidenciar o cumprimento e o compromisso em operar sob condições
adequadas à sua actividade. A certificação OHSAS 18001, à semelhança de outras normas, poderá ser um elemento diferenciador
da demonstração de competência, credibilidade e reconhecimento internacional da organização.
Raquel Silva, gestora de Produto Alimentar, e Ana Cristina Simões, gestora
de Produto Ambiente – SGS ICS
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COMPARAÇÃO
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
ENTRE
REFERENCIAIS
Ter a segurança alimentar como finalidade
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Andreia Magalhães eXXXXXXXXXXX
Alexandra Gonçalves

Numa economia competitiva e global é cada vez mais importante
a satisfação dos clientes. As organizações fornecedoras das
cadeias da grande distribuição e do retalho alimentar têm vindo
a verificar que, para satisfazerem as necessidades dos seus
clientes, têm que evidenciar a implementação de sistemas que
garantam a segurança dos seus produtos.
Esta questão torna-se essencial quando a organização fornece
produtos de marca do distribuidor/retalhista, conhecidos como produtos de marca própria. Uma das formas de satisfazer essa crescente necessidade é a obtenção da certificação por um referencial
que tenha como objectivo a garantia da segurança alimentar.

Uma vez que cada distribuidor/retalhista tem as suas especificidades, por vezes as organizações optam pela certificação segundo mais do que um referencial.
Para facilitar a implementação é apresentada uma tabela orientativa de comparação dos três referenciais mais utilizados,
estando identificada a cor os requisitos específicos.
De sublinhar que os referenciais IFS e BRC são esquemas proprietários que obedecem aos requisitos de certificação de produtos/processos, enquanto a ISO 22000 é uma certificação de um
sistema de gestão.

Andreia Magalhães, gestora de Negócio Internacional, e Alexandra Gonçalves, gestora de Cliente – APCER

TABELA COMPARATIVA IFS, BRC E ISO 22000
Referencial Global
para a Segurança Alimentar (BRC)

IFS
(International Food Standard)

5.1

Comprometimento da gestão

5.2
5.4

Política da segurança alimentar
Responsabilidade e autoridade

5.6.1
5.8

Comunicação externa
Revisão pela gestão

5.6.2
4

Comunicação interna
Sistema de gestão da segurança alimentar

Plano de segurança alimentar

7

2.1

Equipa da segurança alimentar e HACCP
– Passo 1 do Codex Alimentarius

7.3.2
5.5

Descrição do produto – Passo 2 do Codex
Alimentarius
Identificação do uso pretendido – Passo 3 do
Codex Alimentarius
Construção de um fluxograma – Passo 4 do Codex
Alimentarius
Validação do fluxograma – Passo 5 do Codex
Alimentarius
Listagem de todos os potenciais perigos
associados a cada etapa do processo, Realização
da análise de perigos, Consideração de quaisquer
medidas para controlar os perigos identificados
– Passo 6 do Codex Alimentarius, Princípio 1

7.3.3

Planeamento e realização de produtos
seguros
Equipa da segurança alimentar;
Responsável da equipa da segurança
alimentar
Características do produto

7.3.4

Utilização prevista

7.3.5

Fluxogramas, etapas do processo e medidas
de controlo

7.4
7.4.2

Análise de perigos;
Identificação dos perigos e determinação
das medidas de aceitação;
Avaliação do perigo;
Selecção e avaliação das medidas de
controlo
Estabelecimento de programas de pré-requisitos operacionais (PPRs operacionais)
Identificação dos pontos críticos de controlo
(PCC)
Determinação de limites críticos para os
pontos críticos de controlo

1

Responsabilidade da Direcção

1

1.1
1.2

Política corporativa
Estrutura corporativa

3.1
3.3

1.3
1.4

Foco no cliente
Revisão da gestão

3.4
1

2

Sistema de gestão da qualidade

3

2.1
2.1.1

HACCP (com base no Codex Alimentarius-CA)
Sistema HACCP (Análise dos Perigos e
Controlo dos Pontos Críticos)
Composição da equipa HACCP
(Etapa 1 do CA)

Sistema de gestão da qualidade e segurança
alimentar

2

2.1.2
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2

Análise do HACCP;
Descrever o produto (Etapa 2 do CA)
Identificar o uso pretendido (Etapa 3 do CA)

2.2

2.1.3.3

Elaboração do fluxograma (Etapa 4 do CA)

2.4

2.1.3.4

Confirmação on-site do fluxograma (Etapa 5
do CA)
Efectuar análise de perigos para cada etapa
(Etapa 6 do CA – Princípio 1)

2.5

2.1.3.5

ISO 22000 (Sistema de Gestão
da Segurança Alimentar)

2.3

2.6

Comprometimento da gestão de topo e melhoria
contínua
Política da qualidade e segurança alimentar
Estrutura organizacional; Responsabilidades e
autoridade da gestão
Revisão contratual e focalização no cliente
Comprometimento da gestão de topo e melhoria
contínua

7.4.3
7.4.4
7.5

2.1.3.6
2.1.3.7

Determinação dos pontos críticos de
controlo (Etapa 7 do CA – Princípio 2)
Estabelecer limites críticos para cada PCC
(Etapa 8 do CA – Princípio 3)
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2.7
2.8

Determinação dos pontos críticos de controlo
(PCC) – Passo 7 do Codex Alimentarius, Princípio 2
Estabelecimento de limites críticos – Passo 8 do
Codex Alimentarius, Princípio 3

7.6.2
7.6.3

SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

>> TABELA COMPARATIVA IFS, BRC E ISO 22000
Referencial Global
para a Segurança Alimentar (BRC)

IFS
(International Food Standard)

Estabelecimento de um sistema de
monitorização para cada PCC – Passo 9 do Codex
Alimentarius, Princípio 4
Estabelecer um plano de acções correctivas –
Passo 10 do Codex Alimentarius, Princípio 5
Estabelecer procedimentos de verificação –
Passo 11 do Codex Alimentarius, Princípio 6

7.6.4

Sistema de monitorização dos pontos
críticos de controlo

7.6.5

2.12

Arquivo da documentação e registos relativos ao
HACCP – Passo 12 do Codex Alimentarius,
Princípio 7

4.2
7.7

2.13
3.7
3.7.1

Revisão do plano HACCP
Requisitos gerais da documentação
Controlo de documentos

Acções a empreender quando existirem
desvios aos limites críticos
Planeamento da verificação;
Verificação do sistema de gestão da
segurança alimentar
Requisitos da documentação;
Actualização da informação preliminar e dos
documentos que especificam o(s) PPRs e o
plano HACCP

3.7.3
3.2

Manutenção de registos
Manual da qualidade e segurança alimentar

4.2.3

Controlo de documentos;
Actualização da informação preliminar e dos
documentos que especificam os PPRs e o
plano HACCP
Controlo dos registos

7.1

Formação

6.2

Recursos humanos

7.3
7.5

Higiene pessoal
Vestuário de protecção

7.2

Programas de pré-requisitos (PPRs)

7.4

Avaliação médica

7.1
4.7

Formação
Instalações dos colaboradores

6.2
7.2

Recursos humanos
Programas de pré-requisitos (PPRs)

3.4

Revisão contratual e focalização no cliente

5.3
5.6
7.3.3
7
7.3.3

Planeamento do sistema da segurança
alimentar;
Comunicação
Características do produto
Planeamento e realização de produtos
seguros
Características do produto

6.3
6.4
7.2

Infra-estrutura;
Ambiente de trabalho;
Programas de pré-requisitos (PPRs)

7.4

Análise de perigos

6.3
6.4
7.2

Infra-estrutura;
Ambiente de trabalho;
Programas de pré-requisitos (PPRs)

7.8
8.2

2.1.3.8

Estabelecer sistema de monitorização para
cada PCC (Etapa 9 do CA – Princípio 4)

2.9

2.1.3.9

Estabelecer acções correctivas (Etapa 10 do
CA – Princípio 5)
Estabelecer procedimentos de verificação
(Etapa 11 do CA – Princípio 6)

2.10

Estabelecer documentos e manter registos
(Etapa 12 do CA – Princípio 7)

2.1.3.10
2.1.3.11

ISO 22000 (Sistema de Gestão
da Segurança Alimentar)

2.11

7.8
8.4

2.2

Requisitos da documentação

2.3

Preservação de documentos

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

4
4.1

Gestão de recursos
Gestão de recursos humanos
Recursos humanos
Higiene pessoal
Roupa de protecção para o pessoal,
contratados e visitantes
Procedimentos aplicáveis a doenças
infecciosas
Formação
Instalações sanitárias, equipamento para
higiene pessoal e instalações do pessoal
Processo de produção
Revisão do contrato

4.2
4.3

Especificações do produto
Desenvolvimento do produto

3.7.2
5.1

Especificações
Projecto/Desenvolvimento do produto

4.4

Compras

3.6

4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.2
4.6.4.3
4.6.4.4
4.6.4.5
4.6.4.6
4.6.4.7
4.6.4.8
4.6.4.9
4.7
4.8
4.9

Embalagem do produto
Normas ambientais da fábrica
Escolha da localização
Exteriores
Diagrama da fábrica e fluxos dos processos
Edifícios e instalações
Requisitos de construção
Paredes e divisórias
Pisos
Tectos/Coberturas
Janelas e outras aberturas
Portas
Iluminação
Ar condicionado/Ventilação
Abastecimento de água (potável)
Limpeza e higiene
Resíduos/Eliminação de resíduos
Risco de corpos estranhos, metal, pedaços
de vidro e madeira

5.4

Compras – Aprovação de fornecedores e
monitorização do desempenho
Embalagens dos produtos

4.1

Requisitos exteriores

4.3.1
4.3.2

Layout, fluxo de produto e segregação
Edifícios fabris

4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.2.3
4.3.2.4
4.3.2.5
4.3.2.6
4.3.2.7
4.4
4.9
4.10
4.8

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Controlo de pragas
Recepção de materiais e armazenamento
Transporte
Manutenção e reparação
Equipamentos
Validação do processo

5.3
4.11
4.12
4.12
4.6
4.5
6.1

Paredes
Pisos
Tectos/Estruturas suspensas
Janelas
Portas
Iluminação
Ar condicionado/Ventilação
Serviços
Limpeza e higiene
Desperdícios/Eliminação de resíduos
Controlo de contaminações químicas e físicas do
produto
Detecção de corpos estranhos
Controlo de pragas
Armazenamento e transporte
Armazenamento e transporte
Manutenção
Equipamentos
Controlo das operações

4.16

3.9

Rastreabilidade

7.9

5.2.2

Materiais com identidade preservada

5.2.1

Materiais contendo alergénios

7.3
7.4

Etapas preliminares à análise de perigos;
Análise de perigos

5

Rastreabilidade (inclusive os OGMs e
alergénios)
Organismos geneticamente modificados
(OGMs)
Alergénios e condições específicas de
produção
Avaliações, análises e melhorias

Planeamento da verificação;
Validação das combinações das medidas de
controlo
Sistema de rastreabilidade

8

5.1
5.2

Auditorias internas
Inspecção no local de fabrico

3.5

Validação, verificação e melhoria do sistema
de gestão da segurança alimentar
Auditoria interna

3.2.3
3.3
3.4

4.17
4.18

Auditoria interna

4.2.2
7.7

8.4.1
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ISO 22000 (Sistema de Gestão
da Segurança Alimentar)
Avaliação dos resultados individuais da
verificação;
Análise dos resultados das actividades
da verificação
Controlo da monitorização e medição

5.3

Controlo dos processos

6.1

Controlo das operações

8.4.2
8.4.3

5.4

Calibração e verificação de equipamento de medição e monitorização
Verificação metrológica da quantidade
(controlo da quantidade/quantidades
de enchimento)
Análise ao produto

6.3

Calibração dos dispositivos de medição e
monitorização
Controlo da quantidade – Peso, Volume e
Número

8.3

5.7

Quarentena do produto e aprovação do
produto

5.7

Inspecção e ensaios laboratoriais ao
produto
Liberação do produto

5.8

Gestão de reclamação de clientes e
comunicação às autoridades
Gestão de ocorrências, retirada de
produto, revogação de produto
Gestão de produtos que não
preenchem as condições requeridas
(não-conformes)
Acções correctivas
Food Defence & External Inspections
(opcional Doctrine de 05.07.2008)
Defence Assessment
Site Security
Personal & Visitor security
External Inspections

3.10

Tratamento de reclamações

5.6.1

Planeamento da verificação;
Verificação do sistema de gestão da
segurança alimentar
Comunicação externa

3.11

7.10.4

Retiradas

5.6

Gestão de incidentes, recolha e retirada de
produtos
Controlo do produto não-conforme

7.10

Controlo da não conformidade

3.8

Acções correctivas e preventivas

7.10.2

Acções correctivas

4.1
4.2
7.2

Requisitos exteriores
Segurança
Acesso e movimentação de pessoas

5.7

Preparação e resposta à emergência

5.5
5.6

5.9
5.10
5.11
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

6.2
5.5

7.8
8.4
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NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
PARA SAIR DA CRISE!
J. Marques dos Santos

As normas são acordos documentados e
voluntários resultantes do consenso entre
as partes interessadas, aprovados por um
organismo de normalização reconhecido, em Portugal o IPQ, que estabelecem
regras, guias ou características de produtos ou serviços, assentes em resultados consolidados, científicos, técnicos ou
experimentais. As normas visam a optimização dos benefícios para a comunidade
para aplicação repetida ou contínua.
A adopção das normas conduz à racionalização e à simplificação de processos,
produtos e serviços e facilita a comunicação, ao criar uma linguagem comum
e objectiva, estabelecendo as bases de
referência necessárias ao exercício das
actividades de certificação e regulação
técnica, passos indispensáveis para a
criação de uma cada vez melhor qualidade
de vida, sustentada em produtos e serviços mais fiáveis e adequados às necessidades e desejos dos consumidores.
O primeiro contacto da normalização com
a segurança alimentar foi feito através da
norma dinamarquesa DS 3027:1998, Food
safety in accordance to HACCP – Requirements to be met by food producing companies and their subcontractors. Em Portugal foi preparado o projecto de norma
prNP 4391:2000, Segurança alimentar
através do HACCP (Análise de Perigos e
Controlo dos Pontos Críticos) – Requisitos
para as empresas produtoras de géneros
alimentícios e seus fornecedores, que
era a tradução da norma dinamarquesa.
Submetida a inquérito público, várias
associações do ramo alimentar pronunciaram-se contra, afirmando que seria a
morte de muitas pequenas empresas
familiares e a norma não foi publicada.
Entretanto é publicado o Regulamento
(CE) n.º 852/2004 relativo à higiene dos

géneros alimentícios, que vem obrigar aos
mesmos sete princípios do HACCP, tornado
obrigatório a partir de 1 de Janeiro de
2006. A área alimentar é fortemente regulamentada e, infelizmente, insuficientemente normalizada de forma voluntária
e auto-regulada.

tégico de competitividade internacional.
Não se pode promover internacionalmente um produto, um serviço, uma região ou um país, que depois não satisfaçam em termos da Qualidade esperada.
Não é só o investimento perdido, é toda a
credibilidade futura que fica em causa.

A primeira norma internacional sobre
segurança alimentar é de 2005, tendo o
IPQ publicado a sua versão em língua
portuguesa, NP EN ISO 22000:2005, Sistema de Gestão da Segurança Alimentar –
Requisitos para qualquer organização
que opere na cadeia alimentar. Nela é referida a correspondência entre os seus requisitos e os da NP EN ISO 9001:2000, estabelecendo assim uma forte ligação com a
Qualidade, bem como com os princípios
do HACCP.

Num mercado cada vez mais competitivo,
exigente e global, a Qualidade assume um
papel preponderante no funcionamento e
êxito de uma empresa, dando-lhe forças
suplementares para combater a situação
de crise. Não basta exportar, exige-se o
cumprimento de normas. É preciso as
empresas estarem precavidas para o
surgimento de regras e especificações,
caso contrário serão excluídas. Para as
empresas portuguesas a certificação é
um factor importante, constituindo uma
ajuda para se aproximarem dos exigentes
padrões das suas concorrentes estrangeiras, permitindo a sua consolidação nos
mercados actuais ou a entrada em novos
mercados.

Face à regulamentação, o desenvolvimento de normas tem várias vantagens,
nomeadamente a intervenção directa das
partes interessadas (produtores, distribuidores, associações, universidades, utilizadores intermédios, consumidores finais,
entidades regulamentares), ser o resultado de um consenso e permitir ser um
documento realista e impulsionador da
melhoria da qualidade do produto e da
incorporação das melhores práticas.
As normas portuguesas de produto são,
genericamente, muito antigas. Por exemplo, a NP 2305:1988, Queijo Ilha, já tem
20 anos de idade. Será que as partes
interessadas neste produto estão satisfeitas e acomodadas com o seu teor? Não
se justificará a sua actualização tendo em
conta os requisitos actuais do mercado?
E o mesmo se passará com outros produtos para os quais não existem normas ou
estão antiquadas.
A Qualidade constitui um factor estra-

Na área alimentar, a parte regulamentar e
a parte normativa interligam-se. Quanto
maior for a abertura à normalização e sua
utilização, maior será a participação voluntária das empresas nos sistemas de segurança alimentar, diminuindo as necessidades de imposições legais. A fiscalização só é necessária intervir e mete medo
aos que querem fazer as coisas sem a
necessária responsabilidade social, pondo em risco os consumidores. Será que
também eles gostariam que fosse colocada em risco a sua saúde?
Todas as partes interessadas devem estar
atentas e participar activamente na Normalização nacional!
Jorge Marques dos Santos, presidente do Instituto Português da Qualidade (IPQ)
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Fernando Bernardo

UMA LIÇÃO
DE SEGURANÇA
SANITÁRIA
DOS ALIMENTOS
Subdirector da Direcção-Geral de Veterinária desde 2003,
é como professor universitário que as suas palavras se tornam
mais eloquentes e prendem qualquer um às questões da
segurança dos alimentos. Docente universitário desde 1981 e com
uma longa carreira de investigação nas áreas da segurança
sanitária dos alimentos, microbiologia e toxicologia alimentares e
saúde ambiental, Fernando Bernardo enreda-nos no seu saber.
Quando interpelado com questões do foro político e
administrativo, a emoção diminui para dar lugar ao responsável
politicamente correcto. Aguardamos pelo seu regresso
ao mundo académico.
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Quais os principais marcos de evolução da segurança alimentar no
país?
O primeiro marco histórico reporta-se ao reinado de D. Maria I, com
o Intendente Pina Manique, o primeiro dirigente português a interessar-se pelo controlo da segurança sanitária dos alimentos. Os
primeiros actos oficiais concretos começaram ao nível das carnes
em 1836 no Matadouro de S. Lázaro, situado junto ao Martim Moniz,
em Lisboa. Aí foi criado o primeiro “partido veterinário municipal”
para a inspecção de carnes, hoje chamado “médico veterinário municipal”, e o primeiro veterinário lá colocado foi Viana de Resende.
Na segunda metade do século XIX, com a descoberta dos micróbios
por Pasteur, deu-se uma grande revolução que foi acompanhada em
Portugal por um grupo de veterinários coordenado pelo Professor Joaquim Inácio dos Santos, fundador do primeiro laboratório
nacional de higiene alimentar em 1886. Até então a garantia da
higiene alimentar era da responsabilidade dos médicos. Cabia-lhes
ir aos matadouros avaliar a sanidade dos animais abatidos. Com a
introdução da microbiologia na formação, quer dos médicos quer
dos médicos veterinários, muitas pessoas foram atraídas para este
tipo de ensino, o que conduziu a uma evolução efectiva.
No século XX, na década de 30, a partir da concepção de um sistema
fundamentado na ciência, criado e posto em prática pelo alemão
Robert Ostertag, foram estruturados pela primeira vez a nível
europeu os serviços de inspecção sanitária das carnes, ovos, leites e
dos produtos da pesca, cujo modelo praticamente se mantém nos
dias de hoje.
A partir daí é evidente a consciencialização cada vez maior, por parte
da sociedade, da importância que os alimentos têm para a contribuição e manutenção da saúde das pessoas. Uma consciencialização que evolui à medida que o acesso ao conhecimento aumenta.
Assim, ao contrário do Japão onde desde finais dos anos 50 já havia
uma tomada de consciência sobre estas questões, na Europa só
nos anos 70 se despertou para as crises alimentares. Mas a Europa
despertou com tal violência que suplantou o Japão na percepção
destas questões.
Começámos a ser confrontados com crises alimentares sucessivas?
Sim, a primeira grande crise alimentar na Europa dá-se em Espanha
com a contaminação dos azeites por óleos de Colza (lubrificantes),
que afectou a saúde de milhares de pessoas e teve repercussões
graves ao nível económico. Nunca até aí se tinha registado uma
depressão económica associada ao consumo de um produto alimentar. Outras crises houve que vieram perturbar o abastecimento regular do mercado e pôr em causa a segurança alimentar. O
acidente de Chernobil foi um marco importante e mais recentemente a crise das vacas loucas. A encefalopatia espongiforme bovina assumiu particular importância, não porque tenha sido necessário alterar os processos de controlo existentes, mas porque obrigou
à reconstrução da doutrina em que assentava a segurança sanitária
dos alimentos. Em 1998 a União Europeia teve de redefinir todos os
princípios e toda a estratégia de controlo e de comunicação com a
sociedade.
Com o Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos (ou sobre a
segurança sanitária dos alimentos, como correctamente se deveria chamar), todo o tipo de alimentos começou a ser questionado,
nomeadamente os vegetais, enquanto que até aí a relevância recaía
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nas carnes, ovos, leites e produtos da pesca. O Livro Branco do ano
2000 e depois a Food Low, a lei quadro da segurança sanitária dos
alimentos que saiu em 2002, constituem um novo marco histórico.
Por isso se diz que a Europa é o Continente que mais regras tem nesta
matéria?
Não diria a Europa mas a União Europeia. Fora deste espaço económico, a Rússia tem legislação muito mais severa mas não tão abrangente, porque se preocupa com questões pontuais e muito particulares, como as que decorreram especificamente do acidente de
Chernobil. A Europa preocupa-se com os riscos sanitários biológicos, com os riscos sanitários químicos… mas não com todos os riscos
biológicos nem todos os riscos químicos. Há uma selecção de prioridades em função do risco para a saúde pública. É uma política que
permite alguma flexibilidade nas doutrinas e estratégias ao contrário
da política do resto da Europa, pelo menos da Europa mais Oriental,
em que os sistemas e processos são muito dirigidos para programas
e alimentos concretos.
Há pouco vincou a segurança sanitária dos alimentos em vez da segurança alimentar. Mais do que uma questão de terminologia é uma
questão de diferença de conceitos?
Quando o Livro Branco e a legislação da segurança alimentar foram
traduzidos pelos nossos juristas linguistas em Bruxelas foram
cometidos alguns erros semânticos. Não se fez a destrinça entre Food
Security e Food Safety e traduziu-se simplesmente por Segurança
Alimentar, quando a primeira expressão se prende com a garantia do
abastecimento alimentar das populações e a segunda com a segurança sanitária dos alimentos. O erro não é tão grave assim porque,
embora sendo conceitos diferentes, um depende do outro. O abastecimento alimentar está dependente da segurança sanitária dos
alimentos, porque se os alimentos não forem seguros e tiverem de
ser retirados do mercado haverá quebra no abastecimento.
As novas obrigações legais a partir de Janeiro de 2006 vieram reforçar a segurança sanitária dos alimentos e a confiança dos consumidores?
Até à Food Law era o Estado que dava essa garantia aos cidadãos, com
a doença das vacas loucas gerou-se uma crise tremenda de confiança
no papel e responsabilidades dos Estados. Afinal quem nos defende?
A Comissão Europeia realizou então grandes estudos sociológicos
sobre comportamentos alimentares e sobre em quem os europeus
confiavam. A grande maioria respondeu que confiava nos produtores.
Por isso, quando a legislação europeia vem consagrar que a garantia
da segurança sanitária dos alimentos é da responsabilidade dos
produtores, não está a fazer mais do que consagrar aquilo que socialmente é uma opinião maioritária. O papel dos Estados fica neste
âmbito secundarizado, mas assume relevo noutras áreas que ficam
fora do controlo e do conhecimento dos produtores, por exemplo, o
de saber se os seus produtos têm ou não resíduos de pesticidas ou
contaminantes ambientais.
Mas podemos dizer que estamos mais descansados com o que
comemos hoje?
Essa é uma problemática muito interessante, porque actualmente a
sociedade, sobretudo a sociedade urbana, tende cada vez mais para a

securização em todos os domínios. Quem vive no ambiente urbano
constrói uma série de mitos sobre a segurança, como se pudesse
estar completamente imune a acidentes quaisquer que seja a sua
natureza. Mas cingindo-me à sua questão, de um modo geral podemos dizer que hoje os sistemas que temos à nossa disposição dão
maior garantia de segurança sanitária aos géneros alimentícios do
que há 15 ou 20 anos atrás. Há novas doenças que entretanto foram
surgindo, mas o nível de controlo é também muito maior. Os produtores alimentares portugueses deram na sua grande maioria um
grande salto qualitativo. Habituaram-se a recorrer aos laboratórios
para controlar os seus produtos, habituaram-se a racionalizar o
trabalho adoptando manuais de boas práticas de laboração… Penso
que há de facto consequências muito positivas da implementação
que está a ser feita do chamado pacote higiene.
A ideia que havia é que a indústria era o elo da cadeia alimentar mais
controlado e que agora passaram todos a sê-lo!?
Penso que o público em geral tem essa percepção mas, como referi,
desde 1836 que existe inspecção sanitária nos matadouros e se
procede ao exame sistemático de todos os animais abatidos para consumo ou transformação industrial. É um trabalho surdo que tem mais
de 180 anos, que ocorre em sítios onde ninguém vai e a horas em que
mais ninguém trabalha e, por isso, muito pouco reconhecido. Mas foi
com esse trabalho extraordinário que deixámos de ter ténia (bicha-solitária) e pessoas a adoecer com febre de malta ou quisto hidático.

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS
ENTRE AS ENTIDADES
Quais são as competências específicas da DGV em consequência da
reestruturação administrativa que se processou a partir de Janeiro
de 2006?
A DGV é um organismo de gestão de risco a quem compete produzir o
quadro normativo regulador do modo como os diferentes operadores
devem funcionar, bem como supervisionar a sua aplicação. Ou seja,
cabe-nos definir as regras que o operador precisa de cumprir para
produzir um produto sem risco para a saúde pública e depois supervisionar o seu cumprimento. É uma função diferente da função dos
outros organismos que actuam também na garantia da segurança
dos géneros alimentícios.
E não há qualquer sobreposição de competências como algumas
vezes se ouviu comentar?
No actual quadro regulamentar não creio que haja. Enquanto organismo de gestão de riscos sanitários associados à produção, à colocação no mercado e ao comércio de géneros alimentícios exclusivamente de origem animal (à excepção dos produtos de origem
vegetal destinados à alimentação animal), a DGV colabora na criação
dos quadros regulamentares que ordenam a actividade, aprova os
estabelecimentos e a actividade dos operadores segundo os regulamentos de higiene, atribui marcas de exploração/identificação aos
produtores primários e marcas sanitárias aos produtores secundários. Situamo-nos, pois, na interface entre a produção primária e a
indústria. O sector terciário (comercialização e distribuição) já não é
da nossa competência.
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Nessa área actua a ASAE?
A ASAE actua ao nível de qualquer actividade económica, nomeadamente junto da produção primária, mas como a nossa intervenção vai
até ao nível da distribuição, normalmente as acções são articuladas entre a duas entidades de forma a complementarem-se. Até porque a cada uma compete actuar segundo perspectivas diferentes:
enquanto que para a DGV o género alimentício é um bem público,
serve para satisfazer uma necessidade básica das pessoas (a alimentação) e não tem apenas o cariz de mercadoria transaccionável;
à ASAE cabe fiscalizar o produto também nesta perspectiva de bem
económico, com valor de transacção comercial. Seria importante que
a sociedade em geral e os operadores em particular entendessem
que a perspectiva pela qual cada organismo controla é totalmente
diferente, pois mais facilmente compreenderiam quando os seus
produtos são sujeitos à inspecção por vezes de dois agentes ao
mesmo tempo.
Mas a ASAE também recolhe produtos alimentares não-conformes!?
Exactamente, mas na perspectiva que aquela inconformidade pode
constituir um aproveitamento ilícito do valor do produto. Ou seja, o
produto não reúne as condições para ser consumido, mas continua a
haver alguém que retira proveito económico desse facto.
Não há então conflito de competências?
Entre as duas entidades não há qualquer conflito. Há um perfeito
entendimento sobre o que cada uma tem de fazer. E cada uma solicita
a intervenção da outra quando as situações transcendem as suas
competências.
E o facto de estarem reunidas na ASAE as três áreas da análise do risco
(avaliação, gestão e comunicação), o que pensa sobre este modelo?
De facto há países que seguiram outro modelo, garantindo a separação da investigação (avaliação do risco) da gestão do risco. A organização da investigação é para mim uma área muito sensível mas
sobre a qual, atendendo às funções que actualmente desempenho e
por respeito pelas questões das incompatibilidades, prefiro não me
pronunciar. Posso apenas concluir que o modelo que temos é aquele
que resultou de decisões estritamente do foro da decisão política.
Com que regularidade supervisiona a DGV os operadores?
Há sistemas de controlo que são obrigatórios e sistemáticos, que
têm de ser aplicados todos os dias, designadamente a todos os animais abatidos para consumo e transformados, ou realizados duas
vezes no ano junto das explorações agrícolas, por exemplo no que
respeita aos animais ruminantes para despistagem de doenças básicas, como a brucelose e a tuberculose. Ou seja, na produção primária
o controlo é sistemático, é feito peça a peça, animal a animal.
E esse controlo processa-se através de análises realizadas pela DGV
ou através da exibição documental dos operadores?
Desde que a informação concedida pelo operador seja robusta e
permita fundamentar a decisão, a prova documental é utilizada. Mas
se no matadouro vemos um animal que está a ser abatido e tem uma
hemorragia na cápsula renal, que é indiciador (suspeito) do uso de
antibióticos, colhemos uma amostra da carne. Os exames laboratoriais são solicitados como um complemento para informar a decisão
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sempre que há razões que o justifiquem. Tem de haver um indício ou
uma denúncia.
Actuamos igualmente no cumprimento do Plano de Controlo de Estabelecimentos (PACE) junto de todos os estabelecimentos que produzam, transformem ou armazenem produtos de origem animal. Este
controlo é realizado de forma aleatória, embora fundamentado em
critérios de risco. As prioridades de actuação têm em consideração o
histórico de não-conformidades do operador, o nível de risco
associado ao tipo de produto e seu processamento e o facto de haver
operadores que, não tendo muitos riscos associados ao produto que
produzem, não foram ainda inspeccionados.
Por outro lado, no que respeita à alimentação animal, executamos
o Plano de Controlo da Alimentação Animal, realizando controlos
nas explorações junto dos autoprodutores de rações, nas fábricas de
rações, nos armazenistas e distribuidores de alimentos e de aditivos… Comparativamente aos outros Estados-membros, somos ainda
um dos raros serviços veterinários que também autoriza e controla a
autorização dos medicamentos nas explorações pecuárias, de acordo
com o Plano Nacional de Controlo de Utilização de Medicamentos.
Quais os principais problemas que ainda detectam passados três anos?
Há questões que têm a ver com problemas de natureza estrutural, ou
seja, com pré-requisitos do HACCP, assim como com o sistema de
análise de perigos e controlo dos pontos críticos, nomeadamente
porque alguns não são completamente adaptados à especificidade
da operação em causa. Há também pequenas falhas ao nível da
rotulagem relativas à origem das matérias-primas e seu controlo, bem como situações de contaminação com agentes biológicos.
A DGV tem também sob a sua responsabilidade o Plano de Controlo de
Agentes Zoonóticos e a verificação do cumprimento do Reg. (CE)
n.º 2073/2005.

SALVAGUARDAR OS PRODUTOS
TRADICIONAIS
E que opinião tem da transposição da legislação comunitária para a
nacional, em que tanto se tem falado de falta de flexibilidade?
Presumo que esteja a falar dos produtos tradicionais… Há de facto
exigências aparentemente maiores em Portugal do que noutros
países. Há situações a serem aprimoradas e falhas a serem corrigidas, mas a produção legislativa europeia é tão intensa e o tempo para
a sua adopção é tão curto que, num primeiro momento, há que “fazer
nascer a lei” e num momento seguinte há que “mudar-lhe a fralda”,
depois de percebermos a totalidade dos impactes positivos ou negativos que provoca.
Devo contudo dizer que, ao contrário de uma ideia que tem subsistido, os organismos públicos nacionais não têm a intenção de acabar
com os produtos tradicionais. Antes pelo contrário, existe uma sensibilidade extrema em protegê-los, em encontrar um pormenor na lei
que permita salvar as ameixas de Elvas ou os pastéis de Tentugal.
Todavia, temos de entender que os técnicos que andam no terreno
enfermam dessa ideia generalizada da sociedade urbana de que tudo
tem de ser extremamente seguro. Por isso não pode haver queijo da
Serra da Estrela que não tenha sido sujeito a mais de 45 dias de cura,
quando a tradição sempre foi de 30 dias. A decisão nem sempre tem
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em conta o risco/benefício, ou seja, nem sempre é analisada a importância que tem a subsistência económica que um pequeno pastor da
Serra da Estrela pode ter com aquela actividade e o risco que representa aquele queijo para alguém. Mas o objectivo não é acabar com a
cultura ancestral do nosso mundo rural!
Neste momento é um assunto resolvido?
Ainda não foram dados todos os passos. Seria importante que o associativismo, pouco enraizado no nosso país, fosse fomentado para, por
exemplo, facilitar a criação de manuais de boas práticas. É impossível
pensar em criar um manual para cada operador de modo a atender às
especificidades de cada um. Há que envolver todos os interessados na
criação do manual de boas práticas da morcela de arroz de Rio Maior,
ainda que na aldeia ao lado se use um pouco menos de cominhos. Os
manuais podem ter um carácter mais genérico, porque o importante
é salvaguardar os produtos tradicionais e a subsistência daqueles
que deles dependem.
Gostaria ainda de conhecer a opinião que tem em relação ao ensino
superior na área alimentar e para o qual irá voltar dentro em breve?
Houve uma evolução enorme. Quando há uns 20 anos me doutorei na
área de Salubridade Alimentar, na Universidade Técnica de Lisboa, era
o único a dispor desse doutoramento. Até meados dos anos 80, a
Faculdade de Medicina Veterinária era ainda a única que oferecia
formação na área da segurança sanitária dos alimentos. É verdade
que as faculdades de Medicina sempre tiveram formação no domínio
da higiene, mas não sei por que razão os médicos em Portugal se
afastaram, de algum modo, desta área, quando estamos a falar de
questões que interferem directamente com a saúde das pessoas.
A partir de meados da década de 80 começa então uma proliferação
generalizada da oferta de cursos nesta área da segurança alimentar.
Alargar oportunidades é sempre bom, mas penso que se caiu no exagero e que se estão a criar expectativas excessivas aos nossos jovens.
Está a falar de quê em concreto?
Estou a dizer que há áreas novas onde os jovens podem encontrar o
seu futuro profissional, mas em termos da segurança sanitária dos
alimentos não há nada que tenha mudado. Ou seja, independentemente de sermos nós a produzir os alimentos que consumimos ou de
chegarmos ao ponto de os importar na sua totalidade, os alimentos
terão sempre de existir porque o que está em causa é a sobrevivência
da população. Portanto, nada muda quanto à necessidade de serem
controlados do ponto de vista sanitário. Nada exige que haja maior
oferta de licenciaturas, pós-graduações ou doutoramentos nesta
área. Se, por outro lado, atendermos ao facto de que a população
portuguesa está a envelhecer e que as exigências alimentares são
outras, evidentemente que aqui há um caminho a percorrer. São
desafios novos que se colocam em determinados ramos do saber
ligados à alimentação e, neste ponto de vista, até se justifica que
surja uma oferta formativa em domínios especializados.
O ensino na área da nutrição é uma resposta a esses novos desafios?
Eu fui professor de nutrição durante 20 anos na Escola de Hotelaria e
Turismo do Estoril e por isso é uma área que me é muito querida.
Penso que o ensino da nutrição em Portugal tem coisas fantásticas,
como são, por exemplo, as Escolas Técnicas de Saúde, que desde os

“Seria importante que
o associativismo, pouco enraizado
no nosso país, fosse fomentado para,
por exemplo, facilitar a criação
de manuais de boas práticas”
anos 70 preparam nutricionistas para os hospitais. No entanto, esses
nutricionistas recebem uma preparação de base para acudir a grupos
especiais de indivíduos que têm problemas, por deficiências ou
excesso de nutrientes ou que estão em convalescença de uma
cirurgia, por exemplo, mas isso nada tem a ver com a segurança sanitária dos alimentos. Por isso confundir a formação em nutrição e
dietética com a formação em segurança sanitária dos alimentos é
algo que me perturba. A nutrição e a dietética têm a ver com a segurança alimentar, a formação no domínio do controlo do risco sanitário
na alimentação tem a ver com a segurança sanitária dos alimentos.
E não podem ser complementares?
Vejamos, um nutricionista aconselha um doente convalescente de
uma cirurgia, por exemplo, a comer uma sopa de fígado raspado devido às vantagens que os seus nutrientes têm na promoção da cicatrização, mas nada sabe sobre o facto do fígado ser um produto que
contém frequentemente resíduos de metais pesados, nomeadamente cádmio. Ou seja, um nutricionista conhece a importância das
fibras, dos nutrientes…, mas não tem formação sobre a segurança
sanitária intrínseca aos alimentos. Não podemos deixar que as competências se misturem e muito menos que o ensino o promova!
Entrevista e fotos de Graziela Afonso
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Eurest

UMA EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSÁVEL
Contribuir para a construção de uma política nutricional

tindo eficazmente a promoção de hábitos
alimentares saudáveis.

A Eurest Portugal, Lda. actua no mercado
português ao nível da Restauração Pública,
Colectiva, Catering e Vending. A experiência
adquirida ao longo de 35 anos é fundamental para a qualidade superior do serviço
prestado pelos seus 5200 colaboradores.

Um dos projectos centrais da actuação da
Eurest é a Valorização Nutricional (valor
calórico total, proteínas, hidratos de carbono, lípidos e fibra) das ementas do segmento Educação. Desta forma, tanto os jovens
consumidores como os encarregados de
educação possuem ferramentas para uma
escolha consciente dos pratos no que respeita ao equilíbrio nutricional.

Todo o trabalho da organização rege-se pela
procura da melhoria contínua, assim como
pela satisfação de consumidores, clientes,
colaboradores e todos os outros parceiros.
Este empenho na Qualidade do nosso serviço foi reconhecido quando, em 1995, o
Sistema de Gestão da Qualidade foi certificado pela NP EN ISO 9001. Desde então,
a Eurest conta já com a certificação pela
NP EN ISO 14001 – Gestão Ambiental e pela
OHSAS 18001 – Saúde e Segurança no Trabalho.
Para evidenciar o compromisso com os consumidores, clientes, colaboradores e sociedade em geral, a Eurest posiciona-se actualmente como uma empresa Socialmente
Responsável. É neste âmbito que a Eurest
desenvolve diversas actividades em vertentes tão distintas, tais como:

Ambiente
R Campanhas integradas em CARE
– Consciência Ambiental,
Responsabilidade Empresarial;

Social
R Campanha Consumo Consciente,
Respeita o Ambiente;

Nutrição
R Balanced choices
(target: Consumidor externo adulto);
R Eat, Learn and Live
(target: Consumidor externo jovem).
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Acções junto
dos jovens consumidores
A Eurest Portugal é responsável pelo fornecimento diário de 67.000 refeições a crianças
e jovens. Tendo em atenção que esta faixa
etária é marcada por uma permeabilidade
considerável na aquisição de novos conhecimentos, desenvolvemos a campanha Eat,
Learn and Live na área da nutrição e alimentação saudável.
Esta campanha tem como elemento diferenciador a implementação e desenvolvimento de métodos pedagógicos que recorrem à interactividade e criatividade, garan-

Privilegiando um contacto directo com os
jovens consumidores, encarregados de educação, professores e auxiliares de educação,
uma equipa de Técnicos de Nutrição desloca-se às escolas, promovendo workshops
junto de toda a população escolar. Encarando a alimentação saudável como uma responsabilidade partilhada, a Eurest pretende
estreitar a ligação entre a escola e a família.
Para além da actuação nestes dois vértices
(valorização nutricional de ementas e workshops), a Eurest desenvolve material educativo interactivo (jogos, passatempos, concursos, …) de acordo com as necessidades dos
consumidores e clientes.
Actuando nesta tríade, a Eurest constrói uma
Política Nutricional que promove a adopção
de hábitos alimentares saudáveis, equilibrados e variados, a par do estímulo da realização de actividades físicas. A Eurest pretende
contribuir para melhorar o estado de saúde
global dos consumidores e para a prevenção
do aparecimento de doenças da civilização
(diabetes tipo II, obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, …), cada vez
mais frequentes nas camadas mais jovens.
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Labiagro

DISPONIBILIZAR CAPACIDADES
E COMPETÊNCIAS
Colocar conhecimento nos seus serviços e criar valor para o cliente

O Labiagro – Laboratório Químico e Microbiológico, fundado em 2000, resultou de
uma parceria entre o Instituto de Soldadura
e Qualidade (ISQ), a Soquímica e o Laboratório Químico e Microbiológico (LQM) de
Múrcia, Espanha, no âmbito das suas estratégias de diversificação e criação de novas
empresas de serviços de elevada componente tecnológica.
O Labiagro tem como principais valores
uma postura de rigor, credibilidade e de colaboração com o cliente. A inovação, aliada à
preocupação de oferecer um serviço de
qualidade, tem sido um valor estratégico para o seu crescimento. Não se encontra
envolvido em interesses industriais, comerciais ou financeiros, pelo que assegura
imparcialidade, independência e confidencialidade dos resultados dos ensaios que
realiza.

Dispõe de dois laboratórios, Química e
Microbiologia, oferecendo um vasto leque
de análises:
q Determinação de resíduos de pesticidas
em alimentos;
q Determinação de micotoxinas;
q Determinação de contaminantes orgânicos em águas, nomeadamente pesticidas,
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(HAP), acrilamida, epicloridrina, cloreto de
vinilo, trihalometanos (THM), 1,2 dicloroeteno, tetracloroeteno e tricloroeteno;
q Análises microbiológicas a alimentos e
águas;
q Análises microbiológicas a superfícies
para controlo da limpeza e desinfecção
de equipamentos, utensílios e manipuladores;

É um laboratório acreditado pelo IPAC desde 2003 segundo a norma NP EN ISO/IEC
17025. Para além de uma acreditação de
âmbito fixo, possui uma acreditação flexível
para determinação de pesticidas, o que lhe
permite implementar novas versões de
métodos já acreditados e conferir mais autonomia e melhor capacidade de resposta. É
igualmente reconhecido pelo IRAR para a
realização de ensaios em águas para consumo humano.

Áreas de actividade
É vocacionado para o controlo da qualidade
alimentar e da qualidade da água e para a
avaliação da qualidade do ar interior, criando uma ferramenta-chave na implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade.

labiagro@isq.pt – tel. 214 229 087

www.labiagro.pt

q Qualidade do ar interior para avaliação
de riscos associados com a exposição
a microrganismos que possam ter um
impacte significativo na saúde pública.
Nesta área de actividade, a contínua inovação tecnológica e o crescente nível de exigência por parte de todos os intervenientes
na cadeia alimentar impõem ao Labiagro
uma atitude proactiva, grande dinamismo e
necessidade de desenvolvimento e implementação de novos métodos de ensaio à
medida do cliente.

Novos desenvolvimentos
Actualmente o Labiagro está a apostar em
técnicas analíticas emergentes para determinação de contaminantes, permitindo alcançar níveis de detecção muito baixos, menores prazos de resposta e técnicas integradas
numa Química sustentável, “Química verde”.
A amostragem assume extrema importância
já que pode comprometer os resultados.
Assim, o Labiagro encontra-se a implementar uma logística para transporte de
amostras de água, de forma a que o manuseamento (preservação), transporte (frascos
adequados, monitorização da temperatura), condições e tempo de armazenamento
sejam o mais apropriados para os parâmetros que se pretende determinar.
A combinação entre pessoas com capacidade técnica, assumindo uma postura de "parceria orientada para uma missão comum",
clareza dos valores organizacionais e evidência de valores comuns, força de vontade,
tecnologia, inovação constante e dedicação
às necessidades dos clientes produzem a
fórmula de sucesso do Labiagro.
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SegurAlimentar

BENEFÍCIOS SEM DRAMAS
COM SOLUÇÕES À MEDIDA DO CLIENTE
Tendo como principais premissas a excelência e a qualidade, a SegurAlimentar
nasceu em 2006 e é, actualmente, a marca
com que o Grupo VivaMais serve a área
da Higiene e Segurança Alimentar. Desde
então, tem vindo a consolidar a sua presença no mercado e a registar um crescimento sustentado, devidamente apoiado
numa equipa motivada, altamente qualificada e especializada e na certeza de que
obter a satisfação máxima de cada cliente é
a única forma correcta de actuar.

Diferenciando o cliente, a SegurAlimentar
prima por dar a resposta mais adequada a
cada caso, respeitando sempre os imperativos legais em vigor, a ética e o rigor profissional. Tudo isto, sem dramas nem complicações, porque a SegurAlimentar apresenta uma vasta diversidade de soluções,
começando por pacotes tipificados para
empresários dos segmentos do comércio e
da distribuição e acabando em soluções
integradas realizadas à medida.

Aposta nas auditorias
O conceito de Higiene e Segurança Alimentar abarca todo um conjunto de normas e
procedimentos que visam, tão simplesmente, proporcionar alimentos seguros ao consumidor final. Para alcançar esse objectivo, de importância extrema na sociedade
actual, devem ser implementados sistemas
de gestão da segurança alimentar, nomeadamente baseados no HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points).

No âmbito dos serviços que presta, merece
destaque o facto de a SegurAlimentar não
se limitar a auxiliar os seus clientes na implementação de sistemas de gestão da segurança alimentar, mas realiza, também, Auditorias de Diagnóstico e Auditorias de Verificação aos sistemas já implementados
ou em implementação, quer pela SegurAlimentar quer por outras empresas do sector.

Os seus clientes dispõem, assim, de importantes ferramentas de controlo da Higiene
e Segurança Alimentar nos seus estabelecimentos.

Investimento nos recursos
humanos
Os quadros técnicos superiores da SegurAlimentar, com formação superior em engenharia alimentar ou afim e habilitações ao
nível do controlo da qualidade, contam com
uma série de modernos recursos, o que permite um acompanhamento permanente e
eficaz de todos os clientes, qualquer que
seja a sua estrutura ou necessidades emergentes.
A formação é um dos pré-requisitos mais
importantes de suporte a uma implementação efectiva de qualquer sistema de gestão
da segurança alimentar. A SegurAlimentar
oferece neste âmbito soluções de formação

PRESTAMOS ASSESSORIA A:

OS NOSSOS PONTOS FORTES SÃO:

Restaurantes
Estabelecimentos hoteleiros
Pastelarias
Panificações
Lagares de azeite
Adegas de vinho
Pequenas, médias e grandes
salsicharias
q Armazenistas/grossistas
q Jardins-de-infância, Lares, Centros
de Dia, IPSS, Santas Casas
da Misericórdia
q Helicicultura (criação de caracóis)

q Assessoria técnica prestada por técnicos superiores
especializados;
q Análises (em laboratório acreditado);
q Formação profissional acreditada;
q Auditorias de Diagnóstico e de Verificação aos sistemas
implementados;
q Soluções Integradas (Higiene e Segurança Alimentar, Medicina
no Trabalho, Higiene e Segurança no Trabalho, Controlo
e Desinfestação de Pragas, Equipamentos de Protecção
Individual (EPIs), Equipamentos e Utensílios de Manutenção
Industrial e Material de Higiene Pessoal).

q
q
q
q
q
q
q

58 | N.6 | MAIO 2009

Razões mais do que suficientes para nos escolher!
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profissional acreditada, à medida de cada
empresa. Tem à disposição um vastíssimo leque de cursos, com variadas cargas
horárias, não só no segmento da higiene
e segurança alimentar, como também na
área da segurança e saúde no trabalho.
O reconhecimento por parte dos seus clientes dos benefícios alcançados com os serviços prestados, nomeadamente no reforço
da segurança, aumento da qualidade,
redução dos custos operacionais e melhoria
da imagem do estabelecimento junto dos
seus próprios clientes, são uma das grandes
alavancas que impelem a SegurAlimentar
a fazer sempre mais e melhor, colocando o
seu know-how à disposição do mercado.

A família VivaMais
A SegurAlimentar é uma marca da SeguriHigiene, tal como a TotalControlo e a
SegurMais. A família de empresas do Grupo VivaMais inclui ainda a Express-Med e a
K-Med Centro.
Com sede em Lisboa e dezenas de delegações espalhadas de Norte a Sul do país,
o Grupo conta com 10 anos de experiência
acumulada, para além de uma equipa de
colaboradores extremamente empenhada
e motivada.
Dadas estas características, a apresentação
de soluções integradas é uma forte aposta da família VivaMais que, fruto de uma
estreita cooperação interna, consegue avançar com propostas práticas, simples e eficazes, capazes de satisfazer o mais ambicioso
dos clientes.
Contactos:
Avenida do Brasil, 7 B
1700-062 Lisboa
Tel. 210 317 327

geral@vivamais.com
www.vivamais.com
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APCER

REVISÃO DA ERS 3002 – PRINCIPAIS
ALTERAÇÕES E PLANO DE TRANSIÇÃO
Qualidade e Segurança Alimentar na Restauração

Após um ano e meio de experiência em auditorias de
acordo com a ERS 3002 – Qualidade e Segurança
Alimentar na Restauração, a APCER emitiu em Outubro de 2008 a sua nova edição.
As principais alterações introduzidas no novo referencial são:

q Eliminação ou redução dos riscos para os consumidores;
q Evidência do empenho da organização na obtenção de produtos de qualidade e seguros para a
saúde;
q Optimização dos recursos e melhoria da eficiência
do autocontrolo.

Âmbito de aplicação
Inclusão dos estabelecimentos de restauração colectiva.
Os requisitos identificados como “restauração colectiva” são de aplicação obrigatória para este tipo de
estabelecimentos e facultativa para os restantes;

Editoriais
Alteração de linguagem sem alteração do significado,
reordenação dos requisitos e simplificação do Anexo;

Conteúdo
Inclusão de requisitos de aplicação obrigatória para a
restauração colectiva, actualização de acordo com a
legislação em vigor (ex: licenciamento e dísticos de
permissão/proibição de fumar), inclusão de notas
orientadoras com o objectivo de clarificar a implementação de alguns requisitos e actualização de
requisitos relevantes para a segurança alimentar.
A APCER, desde o dia 1 de Fevereiro de 2009, disponibiliza auditorias de acordo com a ERS 3002v2, no
entanto as organizações até 30 de Junho de 2009
podem realizar auditorias por qualquer uma das
versões ERS 3002. A partir do dia 1 de Julho de 2009
todas as auditorias serão efectuadas segundo o referencial ERS 3002v2.
Entre os principais benefícios de implementação da
ERS 3002 por uma organização, destacam-se:
q Maior confiança de clientes e consumidores, pela
adopção de padrões elevados de conformidade
alimentar;
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A APCER tem actualmente oito clientes com o processo de certificação concluído de acordo com a
ERS 3002:
R Hotel Quinta do Perestrello Heritage House
R Sociedade Figueira Praia, S.A.
R Albergaria Bracara Augusta, Lda.
R Restaurante 2 Passos | Alfazema Restaurantes, Lda.
R Pizza Pasta Fantasia Restaurantes e Bares, Lda.
R Hotel Quinta das Vistas Palace Gardens
R McDonald´s Portugal, Lda.
R Restaurante A Pastorinha

André Ramos
Gestor de Produto,
Direcção de Marketing

O sector alimentar é cada vez mais exigente e os consumidores solicitam cada vez mais a demonstração e
comprovação, por parte das organizações, das suas
capacidades de identificar e controlar os riscos relacionados com a segurança alimentar, assim como as
condições para controlar e prevenir os potenciais
impactes dos mesmos nos alimentos. Este facto revela
que os consumidores têm uma maior preocupação
com a Segurança e Qualidade Alimentar, sendo o
grande desafio deste sector nos dias de hoje o de
restabelecer a confiança dos consumidores.
A APCER, como entidade certificadora orientada para
o cliente, assume-se como o parceiro de referência
para o sector alimentar, com um portfólio de serviços
abrangente e com resultados comprovados.
Em caso de qualquer dúvida sobre os produtos disponibilizados pela APCER no sector alimentar, por favor
não hesite em contactar-nos.

www.apcer.pt
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Grupo Ibersol

A REFERÊNCIA
NA RESTAURAÇÃO MODERNA
ISO 22000, um passo maior no caminho da sustentabilidade

A Ibersol é o mais importante grupo de restauração moderna em Portugal e um dos
maiores da Península Ibérica. Em Portugal,
a operação compreende 311 unidades, segmentadas por um portfólio de marcas como
a Pizza Hut, Burger King, Pans & Company,
KFC, Ò Kilo, Pasta Caffé, Bocatta, Café Sô,
Sol, Silva Carvalho Catering e Sugestões e
Opções. Em Espanha, o Grupo conta com
117 unidades.
O Grupo Ibersol pauta a sua conduta por
cinco princípios de sustentabilidade, que
enunciou em 2008:
R Construir relações de confiança;
R Proporcionar experiências mágicas aos
clientes;
R Criar lojas de sonho e de futuro;
R Ser uma escola para a vida;
R Respeitar e melhorar o mundo em que
vivemos.
Destes princípios, “Ser uma escola para a
vida” é claramente o desafio e o compromisso com implicações em milhares de
pessoas que o Grupo qualifica anualmente,
porque, ao qualificar pessoas, o trabalho
desenvolvido tem implicações no futuro e
na valorização de cada um, assim como
na qualidade dos procedimentos individuais, os quais se repercutem na resposta
colectiva.
O ano de 2008 representa também um
marco importante para o Grupo, já que
iniciou o processo de certificação segundo a
norma ISO 22000, materializando importantes eixos da política de sustentabilidade. Mas 2008 ficou ainda marcado pela
retracção, com o consequente agravamento

da crise financeira e desaceleração económica. Neste contexto, a Ibersol determinou um caminho próprio – a oferta de soluções que garantissem uma alimentação saudável, equilibrada, sem renunciar ao prazer
dos alimentos, mas procurando sempre ir
ao encontro das possibilidades económicas
do consumidor a cada momento, com qualidade e matérias-primas seleccionadas.
Constatou-se, assim, a importância do processo de certificação pela norma internacional mais exigente em segurança alimen-

tar – NP EN ISO 22000 Sistemas de Gestão
da Segurança Alimentar – tornando-se a
Ibersol o único grupo em Portugal e um dos
poucos a nível internacional, no seu sector
específico, a poder evidenciar esta certificação que abrange, para além das cozinhas, todo o processo de gestão e segurança alimentar, desde a origem dos produtos,
passando pelo transporte e confecção, até
ao consumidor.
Este processo contou com o know-how da
APCER, entidade de certificação de relevo,
tanto em Portugal como a nível internacional pela sua integração na rede IQNET,
que é sinónimo do reconhecimento internacional das certificações atribuídas. Assim,
estando o Grupo Ibersol presente em Portugal
e Espanha, o reconhecimento internacional
da APCER revelou-se uma mais-valia, pela
possibilidade de extensão da certificação ao
mercado espanhol. Na escolha da APCER
pesou também o facto desta ser a única
entidade acreditada em Portugal para a
certificação de Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar, de acordo com a norma
NP EN ISO 22000:2005, ou seja, com reconhecimento formal para avaliar a conformidade destes sistemas.
A Ibersol acaba de estender esta certificação
às suas unidades no Aeroporto de Lisboa e
no Estádio do Dragão, fazendo do Grupo o
único em Portugal e um dos poucos a nível
internacional, no seu sector, a evidenciar
este nível de certificação nos segmentos
Travel.
Paula Salvador, Directora do Departamento
de Qualidade da Ibersol
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Bureau
Veritas
Hotelaria

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
ATRAVÉS DA CERTIFICAÇÃO BRC/IFS
Mais de 80 mil empresas certificadas mundialmente

Nos últimos tempos assistimos a diversos
"escândalos" alimentares, tornando os consumidores e autoridades cada vez mais
atentos e cautelosos. A causa de eventuais
problemas deve ser encontrada e corrigida com rapidez. A responsabilidade abrange todos os operadores da cadeia alimentar:
produtores, fabricantes, distribuidores, armazenistas e retalhistas.
As certificações BRC e IFS são referenciais
da qualidade e segurança alimentar desenvolvidos por grandes grupos comerciais.
Todas as organizações que pretendam fornecer produtos a estes grupos terão de cumprir os requisitos estabelecidos nestes referenciais, demonstrando-o através da certificação por uma entidade independente e
reconhecida.
Os benefícios-chave da certificação segundo
estes referenciais passam pela facilidade
no acesso aos mercados do Reino Unido,
Alemanha e França e a grandes cadeias de

distribuição com origem e sede nestes países,
pelo fortalecimento das relações na cadeia
de valor, por garantir uma maior transparência e consequentemente um aumento
da confiança do cliente/consumidor. A par
destas garantias consegue-se mais facilmente a minimização de riscos alimentares
através do controlo eficaz dos processos
internos e minimização do risco de falhas.
Por outro lado, as empresas que optam por
este referencial demonstram a sua abordagem proactiva em relação à segurança
alimentar.
O BRC é um referencial publicado pela BRC
(British Retail Consortium) com carácter
obrigatório para todos os fornecedores dos
retalhistas do Reino Unido. Envolvendo
grandes empresas de serviços alimentícios,
como a Asda, Tesco e Sainsbury's, a certificação de acordo com o BRC é um processo baseado em auditorias direccionadas
aos fornecedores de alimentos dos grandes
retalhistas do Reino Unido. A adopção deste

referencial alargou-se nos diversos continentes possibilitando uma diminuição do
número de auditorias e uniformizando os
critérios de avaliação dos requisitos.
O IFS (International Food Standard) foi
desenvolvido por empresas retalhistas alemãs com o objectivo de estabelecer requisitos de auditoria a fornecedores de produtos alimentares. Em 2003 os retalhistas
franceses juntaram-se ao grupo de trabalho
IFS e contribuíram para o desenvolvimento
da actual versão da norma. Grandes grupos
de retalho estiveram presentes no desenvolvimento deste referencial, como a Aldi,
Lidl e Metro (MAKRO).
O Bureau Veritas Certification é líder mundial em serviços de certificação, com mais
de 80.000 empresas certificadas em 140 países. Está acreditado para certificar de acordo
com estes referenciais pela UKAS (BRC),
COFRAC e DAR (IFS).
A abrangência mundial permite aos clientes
do Bureau Veritas beneficiarem de uma
dupla vantagem: experiência internacional
combinada com o conhecimento das realidades e conjunturas locais. Os auditores têm
especializações sectoriais que lhes permite
verificar com rigor os processos, criando
valor nas actividades dos nossos clientes.
Enquanto entidade certificadora com experiência no mercado, o Bureau Veritas Certification oferece a possibilidade de combinar
e/ou integrar certificações de acordo com
um vasto leque de referenciais acreditados,
permitindo maior consistência, optimização
e eficiência.
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OGI
-

SOFTWARE PORTUGUÊS REVOLUCIONA
GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR
Hotelaria e restauração já dispõem do PALSOFT

Com uma linguagem operacional e sem
recurso a terminologia técnica, no entanto
rigorosa e de acordo com os regulamentos, pretende-se que os utilizadores do
software PALSOFT cumpram, de forma
fácil e sem recurso ao papel, os procedimentos de segurança alimentar, através de
menus de introdução ou de consulta simples, de acordo com as etapas definidas no
sistema HACCP e os pontos críticos a controlar. Com este software vai ser possível
responder às questões: Porquê? Como?
Quando fazer? O que fazer em caso de
falha? Como evitar que a falha ocorra de
novo?, tendo por base boas práticas aplicadas aos seguintes aspectos: recepção e
gestão de matérias-primas, rastreabilidade dos produtos, higienização e controlo de
pragas, manutenção da cadeia de frio/quente e confecção dos alimentos.

Portugal tem desde Maio um inovador software português para a gestão da segurança alimentar no canal Horeca: o PALSOFT
HORECA. Com este software, a gestão da
segurança alimentar na hotelaria e restauração torna-se um processo simples, automatizado, integrado e sem recurso a papel.
De qualquer ponto, local ou remotamente, os responsáveis podem aceder e acompanhar, via internet, o processo de gestão
da segurança alimentar nos seus estabelecimentos.
De acordo com o disposto no Regulamento (CE) n.º 852/04, de 29 de Junho, os operadores do sector alimentar são os principais responsáveis pela segurança dos géneros alimentícios. A todas as empresas da
cadeia alimentar, desde a Produção à Restauração, grandes ou pequenas, cabe criar,
aplicar e manter procedimentos baseados
nos princípios HACCP, com vista a garantir a segurança dos alimentos que produzem, transformam, distribuem, conservam
ou manipulam. Foi para facilitar a implementação e manutenção de boas práticas
de segurança alimentar que o PALSOFT foi
lançado.
O software PALSOFT foi desenvolvido por
uma equipa multidisciplinar composta por
profissionais das áreas de software e da
higiene e segurança alimentar, que possuem sólidos conhecimentos tecnológicos e técnicos e que se dedicam constantemente ao desenvolvimento de novos e
inovadores produtos: OGI Business Solutions (softwarehouse), SHI (softwarehouse) e Centro de Formação Profissional para
o Sector Alimentar (CFPSA).

FUTURAS SOLUÇÕES
PARA NOVOS SECTORES
A solução desenvolvida especificamente para o canal Horeca, PALSOFT HORECA,
é uma de entre muitas outras soluções
PALSOFT que irão ser apresentadas ao
mercado nos próximos meses. Soluções
PALSOFT que serão igualmente inovadoras, orientadas para os sectores da pastelaria e panificação, para os talhos e charcutarias, entre outros.

Contactos
OGI – ESTUDOS DE ORGANIZAÇÃO,
GESTÃO E INFORMÁTICA, LDA.
Tel.: 218 438 260 | Fax: 218 473 012
geral@ogi.pt | www.ogi.pt

Qualquer software PALSOFT é de fácil utilização e intuitivo, funciona com ecrãs tácteis,
com simples computadores de secretária
ou portáteis. É o verdadeiro parceiro dos
operadores da cadeia alimentar sem recurso a papel.
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SGS ICS

REFERENCIAL PAS 220
VAI COMPLEMENTAR ISO 22000
Maior aproximação aos princípios do Global Food Safety Initiative

R Gestão dos materiais adquiridos;
R Medidas para a prevenção de contaminação cruzada;
R Limpeza e desinfecção;
R Controlo de infestações;
R Higiene pessoal.

Ao tentar corrigir as falhas das suas cadeias
de abastecimento, o sector alimentar tem
vindo a multiplicar normas e sistemas, marcando definitivamente o progresso da Segurança Alimentar a nível mundial. No entanto,
à medida que as normas globais se multiplicam, os esforços para assegurar uma integração harmoniosa e o funcionamento dos
Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar
ficam aquém das expectativas.
A norma ISO 22000 – Sistema de Gestão da
Segurança Alimentar foi criada em 2005, com
o objectivo de definir os requisitos de gestão
da segurança alimentar para as empresas
que necessitam de satisfazer e exceder regulamentos de segurança alimentar a nível global. Ao integrar múltiplos princípios, metodologias e aplicações, a ISO 22000 é fácil de
compreender, aplicar e reconhecer, tornando-se mais eficiente e eficaz como ferramenta de mercado.
Um dos requisitos específicos da ISO 22000
para as organizações ao longo da cadeia de
valor consiste em criar, implementar e manter programas de pré-requisitos (PPRs) para
assistir na eliminação dos riscos da segurança alimentar no processo de fabrico. O referencial PAS 220:2008 complementa os requisitos previstos na ISO 22000, tornando-a mais
completa e aproximando-a dos princípios do
Global Food Safety Initiative (GFSI).
O PAS 220 vem clarificar o requisito dos PPRs,
que na ISO 22000 são apresentados de forma
genérica, e à semelhança da ISO é aplicável
a todos os operadores envolvidos na cadeia
alimentar. Esta união, entre a ISO 22000 e o
PAS 220, vem de forma harmoniosa criar o
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referencial de gestão necessário às organizações do sector alimentar.
As operações industriais são diversas, pelo
que nem todos os requisitos específicos do
referencial PAS 220 são aplicáveis a todas as
organizações. O PAS 220 inclui requisitos pormenorizados, como:
R Construção e apresentação de edifícios e
instalações associadas;
R Layout das instalações, incluindo locais de
trabalho e locais reservados dos trabalhadores;
R Serviços de ar, água, energia e outros fornecimentos externos;
R Serviços de apoio, incluindo de resíduos e
águas residuais;
R Adequação do equipamento e da sua acessibilidade para limpeza, manutenção preventiva e manutenção;

Também acrescenta aspectos relevantes para
a produção:
R Retrabalho;
R Procedimentos de retiradas do produto do
mercado;
R Logística;
R Informação do produto e sensibilização
dos consumidores;
R Defesa, biovigilância e bioterrorismo alimentar.

Porquê a SGS ICS?
Até à data milhares de organizações seleccionaram a SGS ICS como organismo de certificação do seu Sistema de Gestão da Segurança Alimentar, confirmando a SGS ICS
líder mundial também neste âmbito de certificação. Durante mais de 130 anos, o Grupo
SGS tem vindo a construir a sua marca e
reputação como a maior organização de
inspecção, verificação, análise e certificação.
Nestes e noutros âmbitos, como a formação
aos mais diversos operadores do sector
alimentar, o Grupo SGS presta serviços que
são únicos em termos da sua abrangência,
profundidade e dimensão do seu impacte na
cadeia de valor alimentar. Os nossos técnicos especializados garantem um apoio permanente em todo o país, incluindo Açores
e Madeira. Apoiada pela rede mundial de
laboratórios SGS, a nossa equipa possui os
recursos necessários para responder a qualquer solicitação.
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AQUA

UMA DÉCADA DE SUCESSO
EM PORTUGAL
Através dos serviços de consultoria, auditoria e formação

Presente em diversos países da Europa, a
AQUA é uma associação empresarial sem
fins lucrativos, com sede em França. Iniciou
a sua internacionalização em 1998, estabelecendo as suas primeiras representações
em Portugal e Espanha. Tem como missão
contribuir para a pesquisa de uma melhor
qualidade de produtos e serviços através da
prestação de consultoria, auditoria e formação nas áreas do HACCP, segurança e controlo da qualidade alimentar, higiene e segurança no trabalho e do ambiente.
A representação nacional da AQUA, sediada
em Rio Maior, possui um capital humano
próprio, com técnicos altamente qualificados, garantindo a manutenção de elevados
padrões de qualidade dos serviços prestados. Visando a formação de novos quadros
e a troca de experiências e técnicas operacionais, tem estabelecido acordos com instituições do ensino superior, entre elas, o Instituto Politécnico de Leiria e a Escola Superior
de Biotecnologia da Universidade Católica
Portuguesa.

entidade referenciada para a formação de
manipuladores de carnes.
Com taxas de crescimento anuais médias da
ordem dos 23% em Portugal, a AQUA constitui uma referência no país e ao nível europeu. Em 2008 realizou 600 levantamentos
de necessidades de formação, cerca de 9 mil
horas de auditorias e mais de 23 mil horas
de formação. Até 2010 definiu como objectivos reforçar as parcerias técnicas estratégicas com entidades e instituições, renovar e integrar os seus softwares próprios de
gestão de dados e consolidar o trabalho
desenvolvido junto da Grande Distribuição
Alimentar e Não-Alimentar.
Em 2008, para atingir estas metas, foi implementado e optimizado um sistema de
atenção ao cliente, não só mais activo mas
sobretudo mais proactivo. A sua optimização foi concluída no início deste ano e
permitiu efectuar uma análise e consequente reajuste na definição dos objectivos

específicos a atingir com a integração e
upgrade dos softwares de cada área técnica.
Para Setembro prevê-se o início dos testes
operacionais.
Este ano será também concluída a constituição do órgão de consulta e debate científico, denominado Conselho Científico, constituído por membros de reconhecida experiência e mérito em cada área. Este conselho
será pilar fundamental de debate e troca de
pareceres e experiências para a definição de
estratégias futuras pela Coordenação Técnica da AQUA, bem como para actualização e
debate com cada Gestor de Produto, nomeadamente através da realização de seminários que envolverão também os nossos
clientes.
A AQUA constitui-se, deste modo, como um
parceiro de negócio de referência, que integra a cultura da melhoria contínua para que
todos os benefícios sejam perceptíveis e mensuráveis em cada fase.

Especialistas na implementação de Sistemas
de Gestão Integrados da Qualidade, Segurança e Ambiente na área da Grande Distribuição, em todo o território nacional, a
AQUA viu em 2008 renovada a sua acreditação pela DGERT para o desenvolvimento e execução de formação nas áreas da
indústria alimentar e da higiene e segurança no trabalho. O Despacho que aguarda
da Direcção-Geral de Veterinária dar-lhe-á
igualmente o reconhecimento como entidade representativa dos operadores do sector
da comercialização de carnes e seus produtos, renovando o reconhecimento como
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CONTROLO DA ÁGUA
DE CONSUMO EM 2010
SÓ COM ACREDITAÇÃO
De acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de
Agosto, que estabelece o regime da qualidade da
água destinada ao consumo humano, a partir de 1 de
Janeiro de 2010 o controlo na torneira e no ponto de
entrega só poderá ser feito por laboratórios com
acreditação para o efeito. No caso em que a recolha de amostras não seja
realizada por laboratórios acreditados, os técnicos de amostragem de águas
terão também de estar devidamente certificados nessa data.
Este diploma aplica-se às águas destinadas ao consumo humano, bem como a
toda a água utilizada pela indústria alimentar que afecte a salubridade do género
alimentício.

MANUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
A Associação Comercial de Braga (ACB) lançou este ano o Manual de Segurança
Alimentar destinado aos empresários e profissionais do canal Horeca e comércio
alimentar, como auxiliar da implementação de boas práticas e de sistemas de
segurança alimentar baseados nos princípios HACCP.
Ao longo de 12 capítulos é possível encontrar informação sobre noções básicas de
microbiologia, contaminação dos alimentos, higiene e segurança das instalações,
higiene pessoal, resíduos e pragas. Este manual inclui ainda a apresentação do
sistema HACCP, casos práticos em restaurantes e talhos, bem como a referência aos
principais diplomas legais destinados à
restauração, padarias e pastelarias, peixarias, talhos e comércio retalhista.
Esta publicação teve o parecer favorável do
Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP)
do Ministério da Agricultura, estando em
conformidade com as regras e boas práticas
estabelecidas a nível europeu e nacional.

MANUAL PRÁTICO
DE LEGISLAÇÃO PARA
O SECTOR DA PASTELARIA
Destinado aos operadores do sector da pastelaria, este
manual grupa o conjunto de legislação aplicada especificamente ao sector, bem como a relativa ao sector alimentar em geral. Foi editado pela Associação Nacional
dos Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares
(ANCIPA) em finais de 2008 e constitui um útil instrumento de consulta na área regulamentar.
Nesta publicação estão não só referenciados os vários diplomas legais, mas é
também apresentada uma breve súmula dos diferentes artigos e suas implicações para os operadores do sector.

III CONGRESSO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA
AGRO-ALIMENTAR
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
5 NOVEMBRO 2009
CONVENTO DO BEATO – LISBOA
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MADEIRA INAUGURA NOVO
LABORATÓRIO DE VETERINÁRIA
No final de Maio foi inaugurado, em São Martinho, o
novo Laboratório Regional de Veterinária e Segurança
Alimentar da Madeira, constituído por quatro andares
e duas áreas distintas, a laboratorial e a administrativa. Ocupa uma área bruta superior a 3500 metros
quadrados e representou um investimento superior a
8 milhões de euros.
A área laboratorial inclui agora espaços específicos
destinados às análises laboratoriais, às análises de
resíduos e de bromatologia e uma área de armazenamento de material. Estas novas condições vão ao encontro dos requisitos necessários à obtenção da acreditação segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005.

I&D NO SECTOR
AGRO-ALIMENTAR EUROPEU
Em Março último foi apresentada a nova rede EUREKA
para o sector agro-alimentar, a Euroagri-Foodchain,
que tem como principal objectivo apoiar o desenvolvimento tecnológico e a competitividade do sector agro-alimentar, através do apoio e
promoção de uma nova geração de projectos de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (IDT).
As temáticas científicas a serem abordadas neste âmbito
focam as preocupações com
a segurança alimentar, a valorização dos produtos agrícolas
nas suas diferentes vertentes – alimentar, farmacêutica e energética – e a minimização dos impactes ambientais das actividades agro-alimentares.
Esta nova rede de cooperação foi lançada em Portugal,
país que preside este ano à iniciativa intergovernamental de apoio à inovação europeia – EUREKA (Network for Market Oriented R&D), na qual se integra a
Euroagri-Foodchain.

NORMA PARA SISTEMAS
DE GESTÃO DA ENERGIA
O Instituto Português da Qualidade (IPQ) editou recentemente a norma NP EN 16001:2009 “Sistemas de
Gestão da Energia – Requisitos e linhas de orientação
para a sua utilização”, que tem por objectivo ajudar as
organizações a estabelecer os sistemas e os processos para melhorar a sua eficiência energética, reduzindo os custos e as emissões de gases com efeito de estufa.
A implementação do Sistema de Gestão da Energia de
acordo com a NP EN 16001:2009 pode ser confirmado
quer através de auto-avaliação e de uma declaração
de conformidade da própria organização, quer através
da certificação do sistema por uma entidade externa
independente.
Esta norma é aplicável a qualquer organização, independentemente da sua dimensão, sector de actividade e condições geográficas, culturais e sociais.

