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Introdução 
 

Como todos sabemos a segurança alimentar tem vindo a assumir uma enorme 

importância nos dias que decorrem, uma vez que as doenças provocadas pelos 

alimentos representam uma das principais preocupações de saúde pública.  

As toxinfecções alimentares têm origem nas superfícies, utensílios de cozinha que 

contactam com alimentos e mãos contaminadas. Estas originam contaminações 

cruzadas no estabelecimento de manipulação dos alimentos. Muitas são as situações 

em que podem ocorrer contaminações dos géneros alimentícios: durante a produção, 

transformação, transporte, distribuição, armazenamento, exposição e venda. 

 A ocorrência de diversas crises alimentares deteriorou a confiança dos consumidores 

na segurança e no controlo dos alimentos. A restauração colectiva e a indústria agro-

alimentar confrontam-se actualmente com o aumento da legislação na área da 

qualidade e segurança alimentar. As exigências e as preocupações actuais por parte 

dos consumidores e organismos oficiais, como é o caso da ASAE (Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica), têm originado uma revolução ao nível de 

procedimentos adoptados até ao presente. Estas exigências decorrem de uma série de 

crises respeitantes à alimentação humana, que puseram em evidência as falhas na 

concepção e aplicação da regulamentação, desde a produção primária até ao produto 

final, como é o caso da restauração. A aposta na qualidade e segurança terá 

obrigatoriamente de ser a principal estratégia a seguir pelos operadores de 

restauração que pretendam continuar a estar presentes no mercado de uma forma 

credível. Assegurar um elevado nível de protecção da saúde pública é um dos 

objectivos fundamentais da legislação alimentar em vigor. Nesta linha, a certificação 

dos sistemas de gestão da qualidade pelas normas ISO 9001:2000 ou ISO 22000:2005, 

que visam garantir a qualidade do produto, a melhoria contínua, bem como o aumento 

da satisfação dos clientes e consumidores, poderá ser uma das opções a seguir como 

demonstração da evidência de boas práticas. Garantir a eficácia da qualidade e 

segurança alimentar não é uma tarefa fácil. É necessário trabalho de equipa, o 

envolvimento e empenho de todos os colaboradores, começando pela chefia de topo. 

Todos devem ter como compromisso a prevenção de toxinfecções e incidentes de 
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origem alimentar, desempenhando correctamente cada tarefa desde o início, com 

vista a garantir a absoluta segurança e qualidade dos alimentos. 

O HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) é um sistema baseado na 

análise de perigos e controlo dos pontos críticos, que permite identificar perigos 

específicos e medidas preventivas bem com medidas correctivas para o seu controlo. A 

aplicação dos princípios do sistema HACCP é obrigatória para todos os operadores de 

empresas do sector alimentar de acordo com o Regulamento (CE) nº 852/04, de 29 de 

Abril. O sistema HACCP visa garantir a segurança dos processos e géneros alimentícios 

servidos nos estabelecimentos de restauração e bebidas, promover a aplicação de 

boas práticas de manipulação, identificar os perigos associados ao consumo de 

refeições e estabelecer medidas preventivas que permitam obter níveis de risco 

tolerável no consumo de alimentos pelos utentes. 

A gestão do sistema de segurança alimentar deverá ser feita por uma equipa 

multidisciplinar, constituída por técnicos de nutrição qualidade, representantes dós 

órgãos de gestão e representantes do sector operacional, como: cozinheiros, 

empregados de mesa empregados de higiene e limpeza, etc., que terão como função a 

implementação e validação do plano HACCP, responsabilidades na monitorização, 

auto-avaliação, formação e verificação das actividades, bem como na melhoria 

contínua deste. Periodicamente, deve-se reavaliar todos os procedimentos aplicados, 

sempre com o objectivo da melhoria contínua do serviço a prestar. 
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Caracterização do sector de Restauração 
 

Quando falamos de Restauração lembramos a apertada legislação que 

actualmente é aplicada e estes estabelecimentos, tornando assim rígida a laboração 

nestes mesmos. 

Como Portugal é um país de tradições gastronómicas muito diversificadas e 

particulares existem uma diversidade de bebidas e pratos variadíssimos, existindo 

assim, inúmeros estabelecimentos de restauração e bebidas. 

Para dar resposta a dúvidas e uniformizar os serviços de restauração e bebidas 

surge o Regulamento (CE) nº 852/04, de 29 de Abril, este regulamento obriga à 

implementação de um sistema HACCP. Desta forma aumentou o rendimento das 

empresas, melhoria na qualidade da comida e possibilitou um incremento na 

qualidade nos estabelecimentos portugueses 

Apesar de tudo, os consumidores são cada vez mais exigentes, no que respeita 

à qualidade dos serviços pelos quais pagam. Os responsáveis pelo sector da 

restauração têm uma responsabilidade acrescida relativamente à segurança alimentar, 

uma vez que esta tem uma relação intrínseca com a saúde dos consumidores, não só a 

nível imediato, evitando toxinfecções alimentares, bem como a médio e longo prazo, 

devendo proporcionar uma alimentação nutritiva adequada, equilibrada e isenta de 

tóxicos (Araújo, 1997). 

Pré-requisitos necessários ao HACCP 

• Instalações 
 

As instalações onde se manipulam os alimentos devem sempre cumprir os 

requisitos exigidos para não existirem fontes de contaminação dos alimentos, 

apresentando-se assim limpas e em bom estado de conservação.  Devem ter: 

� Paredes e tectos resistentes, laváveis e impermeáveis, 

� Pavimentos antiderrapantes, resistentes, laváveis e com ralos sifonados, 

� Pavimentos de Armazém antiderrapantes, resistentes, laváveis, 

� Prateleiras resistentes, laváveis, lisas e impermeáveis, 

� Portas laváveis, impermeáveis e lisas, 
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� Lavatórios com torneiras de comando não manual com detergente desinfectante e 

meio de secagem,  

� Balde do lixo com comando não manual e forrado com saco plástico, 

� Lâmpadas protegidas, 

� Entrada de funcionários separada dos clientes, 

� Janela com rede mosquiteira 

• EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 
 

Para os equipamentos de frio funcionarem correctamente, garantirem as 

temperaturas desejadas e não contaminarem os alimentos devem estar devidamente 

higienizados e conservados, ter boa estiva, ter prateleiras em bom estado de 

conservação e em número adequado, ou seja ter o número adequado de prateleiras, 

prateleiras em bom estado de conservação e de material adequado, e boa estiva. 

Nos estabelecimentos de restauração e bebidas não se devem utilizar panos 

nem utensílios de madeira deteriorados. As louças devem ser lavadas em máquinas de 

lavar que permitam a desinfecção das mesmas. As vitrinas devem estar fechadas e as 

superfícies que estejam em contacto com os alimentos devem ser laváveis. Os 

recipientes de plástico devem ser adequados ao armazenamento de alimentos. 

 

• PRODUTOS 
Os produtos alimentares têm grande susceptibilidade ao meio, por isso tem 

que ser acondicionados correctamente, separados por categorias para não ocorrerem 

contaminações, serem devidamente identificados para não se confundirem lotes e 

categorias. Quando se faz o acondicionamento de produtos alimentares tem que se 

eliminar embalagens secundárias. Na preparação de produtos como é o caso dos 

legumes e frutas deve-se garantir a desinfecção destes para eliminar microrganismos e 

pesticidas existentes na superfície do produto. 
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• INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA O PESSOAL 

A higiene pessoal é um dos aspectos muito importantes nos manipuladores de 

alimentos para isso os estabelecimentos devem ter instalações com infra-estruturas 

adequadas para a manutenção da higiene dos manipuladores, dispondo sempre de: 

-separação por sexos; 

-sanitas separadas; 

-ventilação adequada ou comunicação com o exterior; 

-cacifos individuais e em número adequado. 

• LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
 

A limpeza e desinfecção dos estabelecimentos é uma conformidade com 

elevada relevância num plano HACCP, assim devem ser respeitados planos de limpeza, 

tendo em conta os produtos recomendados e procedimentos adequados. 

• HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 
 

Este item tem uma elevada importância pois um funcionário com uma doença 

pode significar uma contaminação através dos alimentos, uma vez que estes são um 

óptimo meio de propagação de pragas. Assim todos os trabalhadores não podem ter 

doenças infecto-contagiosas o que geralmente é assegurado por empresas 

responsáveis pela higiene e saúde no trabalho, que faz análises regulares de modo a 

garantir a saúde dos operadores. 

 

• CONTROLO DE PRAGAS  
 

O controlo de pragas é muito importante pois estas representam uma séria 

ameaça à segurança dos alimentos. Para isso é necessário um controlo de pragas e 

roedores. Assim estes instrumentos de prevenção e controlo de entrada de insectos 

(electrocoladores, electrocutores de insectos ou cortinas de ar) devem ser colocados 

junto de todas as portas com comunicação directa com o exterior e nunca em zonas de 

armazenagem e preparação de alimentos e as caixas de controlo de pragas e roedores 
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devem estar em sítios estratégicos de modo a detectarem uma possível invisível 

invasão.  

• LICENCIAMENTO 
 

O licenciamento de um estabelecimento é estritamente importante pois, com o 

licenciamento adequado asseguram-se condições mínimas de laboração. 

Plano de HACCP aplicado a restauração 

 Âmbito de Estudo do Sistema 
A implementação do Sistema de HACCP abrange todos os produtos servidos 

como refeição ao cliente, seja como produto final, seja como produto que sofra 

transformação. 

Em todas as etapas do processo, devem ser avaliados os perigos físicos, 

químicos e microbiológicos, e determinadas as suas causas e as medidas preventivas e 

definidas nas respectivas tabelas. 

Deve existir um fluxograma do processo e devem ser considerados dois limites 

– inicial e final. Assim, o limite inicial do processo considerado é a recepção das 

matérias-primas no estabelecimento e o limite final a entrega dos produtos ao cliente. 

Constituição da Equipa de Trabalho 
A Equipa de Trabalho deve ser responsável pela totalidade do estudo e pela adequada 

implementação do Sistema de HACCP 

 

Administração / Gerência 

Responsável pela coordenação, funcionalidade e consistência higio-sanitária do 

Sistema, pela análise dos registos efectuados e pela comunicação externa dos 

resultados da Equipa: 

2. Orientador do Plano Autocontrolo 

É o responsável pela coordenação da Equipa de Trabalho, documentação referente ao 

Sistema, análises realizadas exteriormente, identificação e verificação dos PCC’s e pela 

Formação dada aos funcionários no âmbito da Higiene e Segurança Alimentares. 

3. Responsável pelo Armazém 



HACCP na RESTAURAÇÃO em Portugal 

Mestrado em Engenharia Alimentar 
 

Bruno Miguel Jorge Carramate  

~ 8 ~ 

Responsável pela recepção das matérias-primas e respectiva inspecção à entrada, bem 

como a correcta rotação dos stocks. 

4. Responsável pela Produção (Cozinha) 

Responsável pela monitorização e controlo dos PCC's. 

5. Responsável pela Limpeza  

Responsável pelo controlo e monitorização das limpezas e desinfecções efectuadas nas 

áreas de armazém, câmaras de refrigeração, instalações sanitárias / Vestiários e na 

área de preparação de encomendas:  

6. Responsáveis pelo Manuseamento e Atendimento ao Balcão 

Responsável pelo controlo e monitorização de todos os aspectos relacionados com o 

atendimento. 

 Identificação do Uso do Produto 
Neste parâmetro deve-se definir o uso do produto e a finalidade do estabelecimento. 

Fluxograma do processo 
 
Deve esquematizar todas as etapas envolvidas no processo de produção. 

Exemplo figura 1. 

Identificação dos perigos 
Perigos biológicos: Bactérias, vírus, e parasitas patogénicos 

Perigos Químicos: pesticidas, detergentes, antibióticos, promotores de crescimento, 

aditivos alimentares tóxicos, tintas, lubrificantes, histamina (pescado), micotoxinas 

(aflatoxinas, ocratoxina), diatoxinas. 

Perigos físicos: partículas de vidro, madeira, metal, plástico, pedras, agulhas, espinhas, 

cascas, areia, adornos. 
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Fluxograma de pratos quentes 

 

 
Figura 1- Exemplo genérico de um fluxograma de pratos quentes 

 

  

T≤-18ºC 

T≥ 72ºC 
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Identificação dos Perigos e Medidas Preventivas 
 

Os potenciais perigos que possam de algum modo colocar em causa a saúde dos 

consumidores de fabrico são identificados em cada fase do processo, bem como as 

medidas que façam a sua prevenção. Depois de identificados os perigos, são definidas 

as respectivas medidas preventivas . 

 

Determinação dos Pontos Críticos de Controlo 
Depois de identificar os perigos faz-se a determinação dos pontos críticos de controlo 

(tabela1), através da árvore de decisão (figura 2). A árvore de decisão permite 

determinar se uma etapa é ou não um PCC. 

 

Estabelecimento de Limites Críticos 
Os PCC’s devem dever ter um limite crítico para poderem ser controlados. Estes 

imitem deve ser rígidos e ter uma referência. Exemplo temperaturas dos produtos 

(tabela 2 e tabela 3). 

Estabelecimento de Monitorização de PCC’s e Aplicação de Acções 
Correctivas 
A monitorização dos PCC´s deve ser feita de forma cuidada para serem detectados os 

desvios que possam por em causa a segurança dos alimentos. Se detectados desvios, 

são tomadas acções correctivas . 
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Figura 2 -Árvore de decisão segundo o Codex Alimentarius 
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Tabela1-Determinação dos Pontos Críticos de Controlo 

ETAPA 
Q1 

(Sim / Não) 
Q2 

(Sim / Não) 
Q3 

(Sim / Não) 
Q4 

(Sim / Não) 

PCC? 
(Sim / Não) 

Aquisição Sim Não Sim Não PCC 1 

Transporte Sim Não Sim Não PCC 2 

Recepção de Matérias-
Primas 

Sim Não Sim Não PCC 3 

Armazenagem de 
Matérias-Primas 

Sim Não Sim Não PCC 4 

Descongelação Sim Não Sim Não PCC 5 

Preparação Sim Não Sim Sim Não 

Confecção Sim Sim - - PCC 6 

Arrefecimento do 
Produto 

Sim Não Sim Não PCC7 

Armazenagem do 
produto confeccionado 

no frio 
Sim Não Sim Sim Não 

Reaquecimento Sim Sim - - PCC8 

Manutenção do 
alimento a quente 

Sim Não Sim Não PCC9 

Empratamento Sim Não Sim Não PCC 10 

 

    Q1 – São possíveis medidas preventivas e de controlo para o perigo? 

 
 Q2 – Esta etapa elimina ou reduz o perigo a um nível aceitável? 

 
 Q3 – Pode ocorrer contaminação pelo perigo ou aumento deste a valores não aceitáveis? 

 
 Q4 – Existe uma etapa seguinte que elimina ou reduz o perigo a níveis aceitáveis? 
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Tabela 2 - Temperaturas de Distribuição, Conservação e Exposição de 
carnes e seus produtos (DL 147/2006 de 31 de Julho) 
 

 

Produto 
Temperaturas 

máximas em ºC 

Ultracongelados  

Carnes e seus produtos -18ºC 

Congelados  

Carnes de reses -12ºC 

Carnes de aves -12ºC 

Carnes de coelho -12ºC 

Carnes de caça -12ºC 

Preparados de carne -12ºC 

Carne picada Só ultracongelada 

Miudezas -12ºC 

Gorduras animais fundidas -12ºC 

Refrigerados  

Carnes frescas +7ºC 

Carnes de aves +4ºC 

Carnes frescas de coelho +4ºC 

Carnes de caça de criação e de caça selvagem menor +4ºC 

Carnes de caça selvagem maior +7ºC 

Carne picada +2ºC 

Preparados de carne com carne picada +2ºC 

Preparados de carne (1) +4ºC 

NOTA: 
1- Para os preparados de carne fresca +7 º C, com carne de aves, +4 º C e para os que contenham 

miudezas +3 º C; 
2- Com exclusão dos produtos estabilizados por salga, fumagem, secagem ou esterilização; 
3- Tolerância máxima de 3º C para os produtos congelados quando da distribuição em armários e 

expositores de venda. 
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Tabela 3-  temperaturas de outros produtos alimentares 

Produto 
Temperaturas 

máximas em ºC 

Lacticínios  

Leite 0 a 6ºC 

Natas 0 a 6ºC 

Iogurtes 0 a 6ºC 

Queijo fresco 0 a 6ºC 

Queijo curado 0 a 10ºC 

Manteiga 0 a 6ºC 

Outros Produtos  

Pescado Fresco 0 a 2ºC 

Frutas e legumes 0 a 10ºC 
 

 

Verificação do sistema 
 
A verificação é feita pelo responsável equipa do HACCP, através de uma auditoria, que 

verifica todos os pré-requisitos, os registos, analisa o livro de reclamações e 

inspecciona-se as matérias-primas recepcionadas, os produtos intermédios assim 

como o produto final. 

Estabelecimento de registo e documentação 
 
Os registos e a documentação relativa ao sistema são provas com que foram feitas 

todas as operações para prevenir os problemas da segurança dos produtos. Os registos 

que se devem fazer são: 

-Inspecção à recepção de matéria-prima ; 

-Entrada da carne de bovino; 

-As temperaturas das câmaras de frio; 

-Controlo dos óleos de fritura; 

-Actividades de limpeza e higienização; 

-Controlo de pragas; 
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-Produto não conforme. 

A documentação que se deve ter é: 

-Descrição do produto e seu uso esperado; 

-Fluxogramas de fabrico; 

-Relatórios das auditorias; 

-Plano de higienização ; 

-Plano de formação dos funcionários; 

-Plano do controlo de pragas; 

-Análise dos perigos e medidas preventivas; 

-Identificação dos PCC'S; 

-Determinação dos limites críticos; 

-Calendarização de análises; 

-Relatórios das análises; 

-Certificado de inspecção e manutenção de equipamentos. 

 
 

Revisão do sistema 
 
Deve ser efectuada uma revisão ao plano de HACCP quando se introduz novas 

técnicas, métodos ou pratos no estabelecimento, ou então quando se detectam 

desvios ao nível dos registos, fluxogramas, PCC’s limites críticos, medidas preventivas e 

acções correctivas. 
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Conclusão 
 

São notórias as dificuldades ao nível do sector de restauração e bebidas, muitos 

dos problemas que existem nos estabelecimentos deve-se ao facto de estes já serem 

antigos e se encontrarem em estado de degradação, o que torna difícil a 

implementação do sistema HACCP. 

Perante a implementação do sistema HACCP espera-se uma melhoria das boas 

práticas de higiene e segurança e um incremento na qualidade dos produtos, 

tornando-os assim mais seguros. Passam a ser identificadas e controladas todas as 

etapas realizadas, e são adoptados procedimentos de segurança adequados à 

protecção e conservação dos produtos. O sistema quando bem concebido e bem 

implementado reduz consideravelmente a possibilidade de riscos alimentares quer 

microbiológicos, químicos, ou físicos. A identificação e o controlo dos PCC'S são formas 

mais adequadas e eficazes de prevenção da segurança alimentar do que as inspecções 

tradicionais, pois eliminam-se os problemas por antecipação e prevenção em vez de 

mera constatação dos acontecimentos. 

Desta forma, o sistema HACCP permite a melhoria da qualidade higiénica dos 

produtos alimentares, e assim o produto é controlado logo que entra na empresa e ao 

longo de todo o processo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HACCP na RESTAURAÇÃO em Portugal 

Mestrado em Engenharia Alimentar 
 

Bruno Miguel Jorge Carramate  

~ 17 ~ 

Bibliografia 
- Araújo, Manuel, Segurança Alimentar, Lisboa, Meribérica/Liber editores, 1997; 

- Baptista, Paulo e tal., Higiene e Segurança Alimentar na Restauração, Forvisão, 2005 

- Codex Alimentarius; 

- Esteves, Patricia et al., Manual de Higiene e Segurança Alimentar, Inatel, 2003 

Internet 
www.portalimentar.pt (consultado em 2 de Julho de 2009) 
 
Comissão das Comunidades Europeias, Documento de orientação sobre a aplicação de 
procedimentos baseados nos princípios HACCP e sobre a simplificação da aplicação dos 
princípios HACCP em determinadas empresas do sector alimentar, 2005, (consultado 
em 2 de Julho de 2008) 
 
Código de Práticas Internacionais recomendadas, Princípios Gerais de Higiene 
Alimentar; www.insari.pt  (consultado em 20 de Julho de 2008) 
 
www.apcer.pt (consultado em 20 de Julho de 2008) 
 
www.asae.pt (consultado a 7 de julho de 2009) 
 
http://www.food.gov.uk/ 

Decretos-lei e regulamentos utilizados 
Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho 
 
Decreto-Lei nº 67198, de 18 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº 425/99, de 21de 
Outubro. 
 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro 
 
Decreto-Lei nº 5712002. D. R. I. Série A nº 59, (11 de Março de 2002). 
 
REGULAMENTO (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de 
Janeiro de 2004. 
 
REGULAMENTO (CE) nº 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril 
de 2004. 
 
REGULAMENTO (CE) nº 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril 
de 2004. 
 
REGULAMENTO (CE) nº 854/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril 
de 2004. 
 



HACCP na RESTAURAÇÃO em Portugal 

Mestrado em Engenharia Alimentar 
 

Bruno Miguel Jorge Carramate  

~ 18 ~ 

DL 116/2007   



HACCP na RESTAURAÇÃO em Portugal 

Mestrado em Engenharia Alimentar 
 

Bruno Miguel Jorge Carramate  

~ 19 ~ 

 


