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O ser humano está numa encruzilhada. A sua esperança de vida tanto aumenta como
diminui. Cientistas alegam que as melhorias das condições de vida e de saúde
permitirão que nas próximas décadas aspiremos a atingir os 120 anos, ao mesmo
tempo que se lança o alerta em relação às gerações vindouras, as quais, perante o
aumento de doenças do foro alimentar e de estilos de vida menos saudáveis, poderão
ver a sua esperança de vida baixar para os 65 anos.

Até 2025 estima-se que mais de metade da população mundial seja obesa, o que torna
a obesidade a epidemia deste novo século segundo a Organização Mundial de Saúde.
Em Portugal, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde (DGS), 54% da população
apresenta excesso de peso, sendo 14% obesa. O alerta aumenta quando nos situamos
ao nível dos mais pequenos: entre os 7 e os 9 anos, 32% das crianças apresentam
excesso de peso e 11% são obesas; na idade pré-escolar essas percentagens baixam
para os 24% e 7%, respectivamente, mas a criticidade da situação é obviamente maior.

No âmbito da Plataforma Contra a Obesidade, a DGS toma iniciativas para combater
este flagelo que no país se estima absorver 3,5% das despesas totais em saúde. Lançou
o selo “Selecção Positiva” para reconhecimento de produtos, alimentos e bebidas que
previnam o excesso de peso, motivando junto da indústria e da restauração a
dinamização de melhores perfis nutricionais. Da mesma forma o “Movimento Energia
Positiva”, fruto da parceria que estabeleceu com a Galp Energia, está a informar e a
sensibilizar os portugueses para hábitos alimentares mais saudáveis.

A responsabilidade é de todos: pais, educadores, entidades oficiais, empresas… Uma
responsabilidade que cresce perante a evidência científica dos riscos da obesidade para
a saúde e que exige formação de um número cada vez maior de profissionais, sejam da
área da saúde, alimentação ou nutrição, sejam das áreas educacionais, compor-
tamentais e da actividade física. 

A informação, formação e geração contínua de conhecimento são por isso ferramentas
por excelência. Dinamizá-las tem sido o objectivo desta publicação, que neste número
aprofundamos com a divulgação de estudos académicos. Nesta edição damos também
a conhecer a nova identidade da revista com a criação de um logotipo que a personaliza,
baseado na raiz de lótus usada há milénios como alimento e medicamento pelos povos
asiáticos.
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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.





Em Janeiro de 2006 entraram em vigor os novos regulamentos
comunitários (Reg. n.º 852/2004, Reg. n.º 853/2004, Reg. n.º 854/
/2004 e Reg. n.º 882/2004), vulgarmente conhecidos pelo “pacote
de higiene”, que vêm introduzir algumas alterações relativamente
à legislação vigente no sector alimentar. A procura de um elevado
nível de protecção da vida e da saúde humanas levou a que a União
Europeia estabelecesse um novo conjunto de regras, que per-
mite assegurar a consecução dos objectivos pretendidos com uma
maior responsabilização dos operadores da cadeia alimentar. 

Esta filosofia de elevada segurança aplica-se horizontalmente a
todos os produtos alimentares de origem animal, onde se incluem
os produtos da pesca e os moluscos bivalves vivos, para os quais
estão estabelecidos requisitos específicos. Excepção feita para os
moluscos bivalves vivos, os novos regulamentos não trouxeram
alterações de fundo às regras de higiene aplicáveis ao sector.
Os anteriores diplomas vertiam já alguma da filosofia do actual
pacote de higiene, pelo que a sua entrada em vigor ocorreu sem
sobressaltos. 

No Quadro 1 estão esquematizadas as actuais e as anteriores bases
legais para o sector da pesca, relativamente a requisitos aplicá-
veis aos operadores das empresas do sector alimentar. Este artigo
visa abordar apenas as principais alterações introduzidas pela
nova legislação ou pontos específicos que interessa realçar.

PRODUTOS DA PESCA

É interessante verificar que para os produtos da pesca as regras
sanitárias aplicáveis (capítulo V, secção VIII, do anexo III, do
Reg. (CE) n.º 853/2004) não sofreram alterações significativas,
sendo ainda hoje utilizado como referencial para as características
organolépticas o Regulamento (CE) n.º 2406/96, de 26 de Novem-
bro, e a Portaria n.º 559/76, de 7 de Setembro. Talvez mereça nota
de destaque a introdução das novas regras de comercialização dos
produtos da pesca da família Gempylidae, vulgarmente conhecido
por “peixe chocolate”. Este só poderá ser colocado no mercado
após devidamente acondicionado ou embalado e adequadamente
rotulado, de modo a fornecer informação ao consumidor sobre a
presença de substâncias com efeitos gastrointestinais adversos e
sobre as formas de preparar/cozinhar este produto. O nome
científico deve acompanhar o nome comum no rótulo (Reg. (CE)
n.º 2074/2005). 

Relativamente aos critérios microbiológicos, estes encontram-se
actualmente definidos com maior clareza no Regulamento (CE)
n.º 2073/2005. Apesar de apresentar uma nova filosofia, esta não
traduz diferenças significativas comparativamente com a ante-
rior legislação. 

No que se refere aos requisitos de higiene, dividiremos a sua
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explanação em dois grandes grupos, a produção primária e os
estabelecimentos, uma vez que estes se regem por regras
específicas distintas e que importa clarificar.

q Produção primária
O conceito de produção primária encontra-se definido pelo
Reg. (CE) n.º 178/2002 e significa “a produção, a criação ou o
cultivo de produtos primários, incluindo a colheita e a ordenha
e criação de animais antes do abate; abrange também a caça, a
pesca e a colheita de produtos silvestres.” Neste âmbito a
produção primária engloba a captura de pescado e a aqui-
cultura, com as suas operações conexas, o transporte, a
armazenagem e o manuseamento de produtos da produção
primária, desde que tal não altere substancialmente a sua
natureza desde a captura até ao primeiro estabelecimento
de destino e seja praticada pelo operador primário (Reg. (CE)
n.º 852/2004). 

As disposições gerais de higiene aplicáveis à produção pri-
mária encontram-se definidas no anexo I do Reg. (CE) n.º 852/
/2004, enquanto alguns requisitos específicos aplicáveis aos
navios da produção primária em matérias de higiene, estru-
turas, equipamento e requisitos durante e após o desem-
barque estão especificados na secção VIII, do anexo III, do
Reg. (CE) n.º 853/2004. Neste grupo a mais-valia introduzida
prende-se com o incentivo ao desenvolvimento de códigos de
boas práticas aplicáveis ao sector (capítulo III e parte B, do
anexo I, do Reg. (CE) n.º 852/2004), uma vez que a aplicação dos
princípios de análise dos perigos e controlo dos pontos críticos
(HACCP) à produção primária é difícil. 

q Estabelecimentos 
Estão aqui contemplados todos os estabelecimentos que
carecem de aprovação conforme o previsto no n.º 2, artigo 4.º,
capítulo II, do Reg. (CE) n.º 853/2004. Os requisitos gerais de
higiene estão definidos no anexo II, do Reg. (CE) n.º 852/2004,
sendo os requisitos específicos os constantes da secção VIII,
do anexo III, do Reg. (CE) n.º 853/2004. Excepção feita para os
navios congeladores que actualmente carecem de aprovação,
ao abrigo do disposto no Reg. (CE) n.º 853/2004, as alterações
foram pouco significativas para este segmento do sector.
Mesmo a aplicação de um sistema baseado nos princípios
do HACCP já se encontrava amplamente difundida junto dos
operadores, uma vez que este requisito já estava contemplado
anteriormente pela Decisão da Comissão 94/356/CE, a qual
fixava as regras de execução da Directiva 91/493/CEE no que
respeita aos autocontrolos sanitários relativos a produtos
da pesca. 

MOLUSCOS BIVALVES VIVOS

Foi neste segmento do sector que se verificaram as alterações
mais significativas e com maior impacte a nível sócio-econó-
mico no sector e que colocaram à prova a capacidade de adap-
tação dos nossos operadores face às novas exigências legais.
Essas alterações estão expressas na secção VII, do anexo III,



do Reg. (CE) n.º 853/2004 – requisitos específicos, mantendo os
requisitos gerais de higiene (anexo II, do Reg. (CE) n.º 852/2004) a
mesma linha de orientação da anterior legislação. 

Actualmente os moluscos bivalves vivos capturados em zonas de
produção classificadas como C apenas podem ser colocados no
mercado após um longo período de afinação em meio natural ou,
em alternativa, encaminhados para a indústria transformadora
onde serão sujeitos a tratamento térmico específico (capítulo II, da
secção VII, do anexo III, do Reg. (CE) n.º 853/2004). A anterior
regulamentação permitia que estes moluscos bivalves vivos
fossem sujeitos a uma depuração prolongada, que nunca foi regu-
lamentada, existindo alguns operadores para os quais estes
produtos representavam uma parcela importante da matéria-
-prima utilizada nos seus centros de depuração. 

Outra das alterações introduzidas refere-se à actividade dos cen-
tros de expedição, que actualmente apenas podem expedir
produto salubre (parte B, capítulo IV, da secção VII, do anexo III, do
Reg. (CE) n.º 853/2004). Isto é, apenas podem expedir moluscos
bivalves vivos provenientes de uma zona de produção classificada
como A, de uma zona de afinação, de um centro de depuração ou de
outro centro de expedição. Não é, assim, possível a estes centros a
expedição de produto insalubre (moluscos bivalves vivos captu-
rados em zonas de produção classificadas como B ou C) embalado
destinado a um centro de depuração ou para a indústria, como
acontecia outrora. 

Talvez a alteração que menos impacte teve tenha sido a obrigato-
riedade de implementação dos procedimentos baseados nos prin-
cípios do HACCP, em virtude do controlo espartano a que estes
estabelecimentos sempre tiveram sujeitos face ao elevado risco
sanitário dos produtos que laboram. Relativamente aos critérios
microbiológicos aplicáveis, a contagem de “coliformes totais” foi
substituída pela contagem de “E. Coli “, quer para os critérios de se-
gurança dos géneros alimentícios (Reg. (CE) n.º 2073/2005), quer
para a classificação das zonas de produção (Reg. (CE) n.º 854/2004).

A nível nacional foi publicada a Portaria n.º 1421/2006, que esta-
belece regras complementares aos Reg. (CE) n.º 852/2004 e
Reg. (CE) n.º 853/2004, na qual se encontra expressa a proibição da
abertura das embalagens de moluscos bivalves vivos até ao for-
necimento ao consumidor final ou a estabelecimento de restau-
ração. Mais se reforça que, face ao elevado risco sanitário deste
produto, a aplicação da derrogação para a pequena quantidade é
aqui impraticável.

Em suma, as alterações introduzidas pelo novo pacote visam
sempre o cumprimento do objectivo maior de protecção do
consumidor, de maior responsabilização do operador e uma maior
harmonização e clarificação das regras aplicáveis à higiene dos
géneros alimentícios.

Patrícia Inácio, Direcção de Serviços de Higiene Pública Veterinária da Direc-
ção-Geral de Veterinária (DGV)  
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Quadro 1 – Esquema comparativo entre os dois quadros legais

LEGISLAÇÃO EM VIGOR

Portaria n.º 559/76, de 7 Setembro, aprova o Regulamento de
Inspecção e Fiscalização Higio-Sanitárias do Pescado.

Regulamento Comunitário n.º 2406/96, de 26 de Novembro, relativo
à fixação de normas comuns de comercialização para certos
produtos da pesca. 

Regulamento (CE) n.º 852/2004, de 29 de Abril, relativo à higiene
dos géneros alimentícios.

Regulamento (CE) n.º 853/2004, de 29 de Abril, que estabelece
regras específicas aos géneros alimentícios de origem animal.

Regulamento (CE) n.º 2073/2005, de 15 de Novembro, relativo a
critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios.

Regulamento (CE) n.º 2074/2005, de 5 de Dezembro, que estabelece
medidas de execução para determinados produtos ao abrigo do
Reg. n.º 853 e para a organização de controlos oficiais ao abrigo dos
Reg. n.º(s) 854/2004 e 882/2004.

Regulamento (CE) n.º 2076/2005, de 5 de Dezembro, que estabelece
disposições transitórias de execução dos Reg. n.º(s) 853, 854 e
882/2004 e que altera os Reg. n.º(s) 853 e 854/2004.

Portaria n.º 1421/2006, de 21 de Dezembro, estabelece as regras de
produção e comercialização de moluscos bivalves, equinodermes,
tunicados e gastrópodes marinhos vivos, complementares aos
Regulamentos (CE) n.º(s) 852/2004 e 853/2004, ambos do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril, relativos à higiene dos
géneros alimentícios e às regras específicas de higiene aplicáveis
aos géneros alimentícios de origem animal.

ANTERIOR LEGISLAÇÃO

Decreto-Lei n.º 375/98, de 14 de Novembro, que transpõe para ordem
jurídica nacional a Directiva 91/493/CEE, do Conselho, de 22 de Julho,
que adoptava as normas sanitárias relativas à produção e à colocação
no mercado dos produtos da pesca.

Decisão da Comissão 94/356/CE que fixava as regras de execução da
Directiva 91/493/CEE no que respeita aos autocontrolos sanitários
relativos a produtos da pesca. Também as regras sanitárias aplicáveis
aos produtos da pesca. 

Decreto-Lei n.º 112/95, de 23 de Maio, com a redacção que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 293/98, de 18 de Setembro, que transpõe para
ordem jurídica nacional a Directiva 91/492/CEE, do Conselho, de 15 de
Julho, que estabelecia as normas sanitárias que regem a produção e a
colocação no mercado de moluscos bivalves vivos.
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O controlo da contaminação microbiológica das carcaças, nomea-
damente ao nível da contagem total e da pesquisa de microrga-
nismos patogénicos como a Salmonella, é de extrema importância
quando se pretende equacionar a segurança dos géneros alimen-
tícios segundo uma abordagam preventiva.

Com efeito, a detecção de contaminações microbiológicas relevan-
tes nas carcaças torna possível a implementação de acções que
visam a melhoria da higiene das condições de abate, do controlo
dos processos e das próprias explorações de origem dos animais.
Este modo de actuação é enquadrado pelo Reg. (CE) n.º 2073/
/2005, de 15 de Novembro, alterado pelo Reg. n.º 1441/2007, de
5 de Dezembro, onde são definidos os critérios microbiológicos
aceitáveis, planos de amostragem, métodos de análise e as medi-
das a implementar em casos de desvios aos critérios estabelecidos.

No que respeita ao procedimento de amostragem para realização
do controlo microbiológico das carcaças, este regulamento remete
para a norma ISO 17604:2003, sendo esta ainda relativamente
pouco conhecida (ou pelo menos pouco aplicada) a nível nacional.
No entanto, a concepção de programas de vigilância e de monito-
rização baseados em procedimentos de amostragem normalizados
e aceites a nível internacional é fundamental para a realização de
um controlo efectivo.

De acordo com o Reg. (CE) n.º 1441/2007 (ponto 2.1 do capítulo 2 do
anexo I), os critérios microbiológicos de higiene dos processos são
os apresentados nos Quadros 1 e 2.

Perante o Quadro 1, há que relevar o seguinte:
D Deverão ser efectuadas colheitas semanais considerando cinco

carcaças em cada sessão de amostragem;
D Os valores de m e M indicados aplicam-se apenas a amostras

colhidas pelo método destrutivo e referem-se à média loga-
rítmica diária;

D A média logarítmica diária é calculada determinando primeiro o
logaritmo do resultado de cada teste e em seguida a média
destes valores;

D A avaliação será satisfatória quando a média logarítmica diária
for inferior ou igual a m, aceitável quando se encontra entre m e
M e não satisfatória quando é superior a M.

Perante o Quadro 2, há que ter em conta:
D n = 50 amostras colhidas durante 10 sessões de amostragens

consecutivas;

D c = n.º de amostras onde foi detectada a presença de Salmonella;
D 5 amostras por sessão de amostragem;
D * 1 amostra equivale a 1 carcaça; 
D ** 1 amostra equivale a 3 carcaças;
D 1 sessão de amostragem = 1 vez por semana;
D A avaliação será satisfatória quando a presença de Salmonella

for detectada num máximo de c/n amostras e não satisfató-
ria quando a Salmonella for detectada em mais do que c/n
amostras.

PLANEAMENTO DA COLHEITA

No caso de carcaças de bovinos, suínos, ovinos, caprinos e equídeos
devem escolher-se aleatoriamente cinco carcaças em cada sessão
de amostragem, antes do processo de refrigeração e após ins-
pecção sanitária. Excepcionalmente, no caso das aves de capoeira,
em cada sessão deverão escolher-se 15 carcaças após o processo
de refrigeração. De notar que os dias de amostragem devem variar
por forma a abranger todos os dias da semana. Este procedimento
visa incluir o maior número possível de variáveis ao longo do estudo
(fornecedores, pessoal, condições ambientais, etc.).

Os pontos de amostragem nas carcaças de bovinos, suínos, ovinos,
caprinos e equídeos devem ser seleccionados tendo em conta a
tecnologia de abate utilizada em cada estabelecimento, por forma
a controlar os locais com maior probabilidade de ocorrência de con-
taminações (ver Quadro 3). No anexo A da norma ISO 17604:2003
são apresentados exemplos de locais de amostragem para carcaças
de suínos e bovinos. É importante que os pontos de amostragem se
mantenham fixos ao longo das sessões de amostragem. No caso
das aves de capoeira o próprio Reg. nº 1441/2007 define que o ponto
de colheita em cada carcaça é a pele do pescoço (ver Quadro 4). 

MÉTODOS DE COLHEITA

De acordo com a norma ISO 17604:2003 apresentam-se os dife-
rentes métodos de colheita segundo os dois tipos de métodos exis-
tentes – destrutivos e não destrutivos.

qMétodos destrutivos
Método do “Corkborer”: Consiste na realização de perfurações com
o auxílio de um “Corkborer” nos locais de colheita apropriados, reti-
rando-se porções de tecido com aproximadamente 2 mm de espes-
sura.
Método de excisão: É o mais generalizado e consiste em retirar
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porções de tecido de 2 mm de espessura, com um auxílio de bisturis
e pinças, utilizando templates quadrados estéreis para delimitação
da área de tecido a colher.

qMétodos não destrutivos
Método da zaragatoa: Consiste em passar uma zaragatoa previa-
mente humedecida com peptona sal em toda a área delimitada pelo
template quadrado estéril e posteriomente passar com uma zara-
gatoa seca por toda essa mesma área. As duas zaragatoas serão
colocadas no mesmo tubo.
Método da esponja abrasiva:
É o mais generalizado e con-
siste em passar com uma
esponja abrasiva estéril pre-
viamente humedecida com
peptona sal, em toda a área
delimitada pelo template.
Método da gaze tampão: Con-
siste em passar com uma
gaze estéril previamente hu-
medecida com peptona sal
em toda a área delimitada
pelo template.

MÉTODOS DESTRUTIVOS
vs MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS

A excisão do tecido no método destrutivo garante a remoção de
todos os microrganismos na superfície daquela área da carcaça, ao
contrário dos métodos não destrutivos. Como resultado, obtêm-se
invariavelmente valores mais elevados nos métodos destrutivos,
sendo por isso necessário não esquecer que aos resultados obtidos
para colónias aeróbias e Enterobacteriaceae, a partir de métodos
de colheita não destrutivos, tem de ser aplicado um factor de
correcção que compense a menor sensibilidade em relação aos
métodos destrutivos, antes de os comparar com os definidos no
Reg. n.º 1441/2007. 

A repetibilidade e reprodutibilidade, quando se utilizam os
métodos destrutivos, são também superiores, já que nos métodos
não-destrutivos a variabilidade associada ao operador é maior. Por
outro lado, a utilização dos métodos destrutivos acarreta duas
desvantagens:
D A área analisada é inferior, podendo originar imprecisões quan-

do a contaminação é heterogeneamente distribuída;
D Causa alguns danos na carcaça, podendo torná-la comercial-

mente inaceitável.  

Não obstante o método utilizado (destrutivo ou não-destrutivo), a
aplicação de procedimentos normalizados de amostragem garante
a adequação do processo pré-analítico, sem o que não é possível
garantir a fiabilidade dos resultados analíticos. A uniformização de
critérios permite, ainda, a comparação de resultados obtidos por
diferentes laboratórios.

Dora Silva Castelo, directora técnica dos Laboratórios da Quimiteste

CARCAÇAS DE AVES DE CAPOEIRA

N.º de carcaças a testar/sessão de amostragem: 15

N.º de pontos de amostragem/carcaça: 1 (10 g)

N.º de amostras/sessão de amostragem: 5
(cada amostra corresponde à combinação de 3 carcaças)

Salmonella

Quantidade
de amostra

Método destrutivo – pele do pescoço

Cada amostra – mínimo de 25 g
(combinação da pele do pescoço de 3 carcaças)

Categoria
de alimentos

Microrganismo

M

Limites

m

Carcaças de
bovinos, ovinos,
caprinos e
equídeos

N.º de colónias
aeróbias

5,0 log
ufc/cm2

3,5 log
ufc/cm2

Enterobacteriaceae 2,5 log
ufc/cm2

1,5 log
ufc/cm2

Carcaças
de suínos

Nº de colónias
aeróbias

5,0 log
ufc/cm2

4,0 log
ufc/cm2

Enterobacteriaceae 3,0 log
ufc/cm2

2,0 log
ufc/cm2

Categoria
de alimentos

Microrganismo

c

Plano de
amostragem

n

Limites

Carcaças de
bovinos, ovinos,
caprinos e
equídeos

Salmonella

250* Ausência na
área testada
em cada
carcaça

Carcaças
de suínos

550* Ausência na
área testada
em cada
carcaça

Carcaças de
frango de carne e
de perus

750** Ausência em
25 g de uma
amostra
colectiva de
pele do pescoço

CARCAÇAS DE BOVINOS, SUÍNOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUÍDEOS

N.º de carcaças a testar/sessão de amostragem: 5

N.º de pontos de amostragem/carcaça: 4

N.º de amostras/sessão de amostragem: 5
(as amostras das 4 partes de cada carcaça devem ser combinadas antes
da análise, constituindo apenas 1 amostra)

Enterobacteriaceae / N.º colónias aeróbias

Quantidade
de amostra

Método destrutivo Método não destrutivo

Total de 20 cm2/carcaça
(5 cm2/ponto amostragem)

Total mínimo de 400
cm2/carcaça*
(≥100 cm2/ponto
amostragem)*

Salmonella

Quantidade
de amostra

Método não destrutivo – com esponja abrasiva

Total mínimo de 400 cm2/carcaça*
(≥100 cm2/ponto amostragem)*

* 200 cm2/carcaça (50 cm2/ponto amostragem no caso de pequenos ruminantes)

Q
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Q
u

a
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a
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Colheita pelo método
da esponja abrasiva



No início de 2007, a publicação de um artigo numa revista cien-
tífica em que um grupo de investigadores portugueses revela-
va a contaminação com Listeria monocytogenes de mais de 60%
dos lotes de alheiras analisados1 teve algum eco nos meios de
comunicação social, gerando alguma insegurança entre os consu-
midores, preocupação entre os produtores e mesmo indignação
por parte de alguns cronistas, bem patente no artigo “Que mal nos
fez a alheira?”2, que questionaram a relevância dada pelos meios
de comunicação social a este estudo, pondo em perigo o consumo
de um produto tradicional português.

A questão que então se levantou, e continua-se a levantar, é se a
presença de L. monocytogenes em alheiras deve ou não constituir
uma fonte de preocupação, tendo em conta que este é um produto
destinado a ser consumido cozinhado e sabendo-se que esta bacté-
ria é destruída pelo calor. Para avaliar esta situação importa
conhecer as características de L. monocytogenes, as vias de trans-
missão da listeriose (doença provocada por L. monocytogenes) e
as características das alheiras.

LISTERIA MONOCYTOGENES
E LISTERIOSE

L. monocytogenes tem algumas particularidades que a torna
distinta das bactérias mais frequentemente associadas a infec-
ções de origem alimentar. Por um lado, consegue crescer a tem-
peraturas compreendidas entre os cerca de 0 e os 450C, o que
significa que se pode multiplicar em alimentos armazenados em
ambientes refrigerados. Por outro lado, raramente provoca gas-
troenterites, a doença que mais frequentemente se associa ao
consumo de alimentos. Aliás, só há relativamente pouco tempo
foram descritos surtos de listeriose em que os sintomas foram os
das gastroenterites de origem alimentar3. 

A listeriose afecta essencialmente grávidas, recém-nascidos, pes-
soas com cancro e com o sistema imunitário fragilizado, diabé-
ticos e pessoas com problemas de alcoolismo3. Nas grávidas a
infecção pode provocar sintomas que se confundem com os de
uma síndroma gripal, mas a contaminação do feto com L. mono-
cytogenes pode resultar em aborto ou parto prematuro. Nos
adultos com o sistema imunitário fragilizado e nos recém-nas-
cidos as manifestações clínicas mais vulgarmente descritas são
septicemia e/ou meningite. O período de incubação, que decorre
entre o consumo do alimento contaminado e o aparecimento
de sintomas de listeriose, pode variar entre um dia e três meses,

pelo que raramente se consegue associar um caso de listeriose ao
consumo de um determinado alimento. Ainda assim presume-se
que a maioria dos casos tenha uma origem alimentar3.

Nas últimas duas décadas, diversos alimentos como queijos, leite
pasteurizado, manteiga ou patés têm sido associados a surtos
de listeriose. Todavia, os géneros alimentícios que representam
maior risco são aqueles em que o processo de fabrico não inclui
nenhuma etapa que conduza à redução de L. monocytogenes, pois
a sua capacidade de crescer a temperaturas baixas poderá
traduzir-se num aumento do seu teor para valores preocupantes.
Entre estes alimentos incluem-se os “alimentos prontos para
consumo” com tempos de prateleira relativamente longos, os
lacticínios derivados de leite cru, o peixe fumado e alguns
enchidos.

De um modo geral considera-se que concentrações de L. mono-
cytogenes superiores a 100 unidades formadoras de colónias por
grama (ufc/g) podem causar doença em populações de huma-
nos saudáveis4, embora o valor da dose infecciosa seja difícil de
determinar por se estimar que possa depender da estirpe
envolvida e da susceptibilidade da pessoa infectada. É de salien-
tar que todas as estirpes de L. monocytogenes devem ser consi-
deradas patogénicas, pois uma larga maioria das que foram testa-
das provocaram infecções muito severas3. 
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O relatório “The Community Summary Report on Trends and
Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Antimicrobial Resis-
tance in the European Union”, publicado pela Autoridade Europeia
para a Segurança dos Alimentos – EFSA4, refere que a principal
via de transmissão da listeriose a humanos se presume ser o
consumo de alimentos contaminados, apesar de existirem outras
fontes de transmissão. De acordo com este relatório, em 2006
todos os Estados-membros, à excepção de Malta, registaram
casos de listeriose em humanos, assim como alguns estados não
membros como a Bulgária, Roménia, Noruega e Suíça. Nos últi-
mos cinco anos o número de casos de listeriose aumentou sig-
nificativamente na UE. Durante este ano a taxa de mortalidade
por listeriose registada na União Europeia foi de 14,2%, valor
este que se suspeita estar subavaliado. A listeriose é, portanto,
considerada uma doença importante na Europa devido às
elevadas taxas de morbilidade e mortalidade nas populações
vulneráveis, embora permaneça uma doença relativamente rara
no espaço europeu4. A Listeria foi encontrada acima dos limites
legais maioritariamente em produtos à base de peixe prontos
para consumo, seguidos de queijos e outros alimentos prontos
para consumo4.

A presença de L. monocytogenes em concentrações inferiores a
100 ufc/g não é de um modo geral considerada significante na
indução de doença em humanos, excepto nos casos de populações
vulneráveis4. Este valor limite foi recomendado pelo Comité
Científico das Medidas Veterinárias Relacionadas com a Saúde
Pública (CCMVSP) no parecer emitido em 23 de Setembro de 1999
e posteriormente apoiado, em 22 de Junho de 2000, pelo Comité
Científico da Alimentação Humana (CCHA)5.

COMO É QUE AS ALHEIRAS SE CONTAMINAM
COM L. MONOCYTOGENES?

O modo de preparação das alheiras depende da região mas, em
termos gerais, consiste no seguinte: carnes de diversas prove-
niências (porco, aves, coelho ou outras) são cozidas em água com

sal e especiarias, após o que são misturadas com pão previamente
fervido. A pasta resultante é introduzida em tripas de bovino que
são atadas com um fio de algodão. As alheiras são então trans-
feridas para um fumeiro tradicional, geralmente por um período
não superior a oito dias1,6.

As fontes de contaminação das alheiras com bactérias pato-
génicas podem ser diversas. Uma hipótese é que parte dos seus
ingredientes se encontrem previamente contaminados e não
sejam sujeitos a uma cozedura durante o tempo suficiente para
eliminar as bactérias. Tendo em conta que geralmente o tempo
de cozedura é bastante elevado, suficiente para destruir as
bactérias, presume-se que esta não seja a principal causa da
contaminação. Uma outra hipótese é que a contaminação ocorra
quando pão e especiarias contaminados são adicionados às
carnes depois de fervidas. A hipótese que parece encontrar maior
sustentação, no entanto, é que a presença de bactérias nas
instalações, utensílios ou manipuladores seja a responsável pela
contaminação ao longo do processo de fabrico. A maior incidência
de contaminação em alheiras produzidas em unidades industriais
de grande dimensão relativamente às pequenas unidades indus-
triais artesanais1, e as evidências de que a contaminação prove-
niente de fontes ambientais em unidades de processamento
representam a principal fonte deste microrganismo no produto
final7, apoiam fortemente esta hipótese. Também é apoiada pela
observação de uma grande diversidade de subtipos de L. mono-
cytogenes em alheiras produzidas em unidades industriais de
grande dimensão e a sua persistência ao longo das cadeias de
produção e distribuição7.

É POSSÍVEL CONTROLAR O TEOR
DE L. MONOCYTOGENES NAS ALHEIRAS?

Como atrás referido, L. monocytogenes é destruída se as alheiras
forem cozinhadas (fritas, grelhadas ou assadas) de modo a que
no seu interior se atinjam 700C. No entanto, o tempo de cozedu-
ra a que são sujeitas pode não ser suficiente, suspeita esta apoia-
da pelas observações de Ferreira et al.1, que determinaram o
perfil de aquecimento das alheiras monitorizando cenários reais
em que vários consumidores cozinhavam alheiras. Verificaram
que frequentemente as temperaturas interiores podem não ser
suficientes para destruir todos os agentes patogénicos inicial-
mente presentes. Embora seja importante que os consumidores
sejam alertados para a necessidade de cozinharem bem as
alheiras e de moderarem/evitarem o seu consumo no caso de
fazerem parte de um grupo de risco, a presença de microrga-
nismos patogénicos em alimentos que “entram em casa do consu-
midor” não é desejável e não deve ser delegada no consumidor a
responsabilidade de os destruir. 

Cabe então aos produtores a responsabilidade de diminuir a con-
centração/eliminar a presença de L. monocytogenes no produto
final. As condições gerais de higiene das unidades de produ-
ção deverão ser melhoradas para reduzir a contaminação por
L. monocytogenes nas linhas de fabrico e a alteração da tecno-
logia de produção poderá ser equacionada1,8. Em particular,
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deverá ser dado um especial relevo aos ingredientes que são
adicionados após a cozedura da carne, uma vez que não serão
sujeitos a um tratamento térmico que destruiria a bactéria. Os
produtores também deverão garantir, juntamente com os
intervenientes na sua distribuição, que as alheiras são conserva-
das e transportadas em ambientes refrigerados.

Em todo o processo, que começa na produção das alheiras
e acaba no seu consumo, importa ter presente que uma
concentração de L. monocytogenes superior a 100 ufc/g pode
causar doença numa população de humanos saudáveis e que
concentrações mais baixas podem ser suficientes para afectar
pessoas de um grupo de risco. A particularidade desta bactéria
conseguir multiplicar-se, embora lentamente, a temperaturas
tão baixas como 00C também não deve ser esquecida. Ou seja,
um prolongado período de armazenamento, mesmo a baixas
temperaturas, pode permitir que uma baixa concentração inicial
da bactéria no produto final (não nociva para a saúde) se con-
verta numa concentração elevada que pode pôr em risco a saúde
dos consumidores.

Assim, para além de ser fundamental reduzir o teor desta bactéria
no produto final e garantir a sua conservação em ambientes

refrigerados, importa também evitar o armazenamento de
alheiras por períodos de tempo excessivos. De modo a minimizar o
risco para os consumidores, seria recomendável que os produ-
tores passassem a referir nas alheiras uma data limite de consu-
mo preferencial (“consumir de preferência antes de...”). 
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Produzidos muitos deles há centenas (e
alguns mesmo há milhares de anos), os
produtos tradicionais têm um longuíssimo
historial de segurança alimentar, comple-
tada por outros elementos que são de
grande importância: proporcionam o pra-
zer da boa mesa, são elemento agregador
de famílias e amizades e permitem des-
frutar de um património cultural arreigado
às nossas melhores gastronomias locais e
conviviais.

É também importante que todos, mas
sobretudo as gerações mais jovens, entendam que atrás de cada
produto há um agricultor e um transformador, ambos com práticas
bem adaptadas às suas regiões de origem, com um historial de
segurança alimentar e de satisfação dos consumidores, que não
recorrem a aditivos e auxiliares tecnológicos nem a processos de
fabrico que alteram radicalmente a estrutura e a composição dos
alimentos, que respeitam a saúde e o bem-estar dos consumi-
dores, que têm fornecedores qualificados, que usam práticas
ambientalmente compatíveis, que garantem a rastreabilidade dos
seus produtos e que têm e manejam, com à-vontade e de forma
rotineira, técnicas de controlo de pontos críticos perfeitamente
interiorizadas e, portanto, implícitas no seu trabalho e adequadas
ao produto que obtêm.  

Foi esta situação que o legislador comunitário bem entendeu ao
decidir sobre a higiene dos alimentos. Logo em 2002 o Regula-

mento (CE) n.º 178 cita especificamente
os produtos tradicionais como incluídos no
seu âmbito de aplicação e, portanto,
abrangidos pela legislação “higiene e
segurança alimentar” mas, portanto tam-
bém, pelas respectivas derrogações espe-
cíficas. Em 2004 também o Regulamen-
to (CE) n.º 852 vem aclarar decididamente a
situação dos produtos tradicionais e das
pequenas empresas, determinando que os
Estados-membros deveriam tomar em
consideração e ser suficientemente flexí-
veis para que as pequenas empresas e os

produtores tradicionais não fossem prejudicados pela imposição
de regras e requisitos nitidamente desproporcionados face à sua
dimensão e ao seu conhecimento empíricos sobre as regas de
produção e sobre as práticas de higiene utilizadas. 

Ambas essas disposições são claríssimas ao determinar que:
D Deve ser permitida a continuação da utilização dos métodos

tradicionais em qualquer das fases de produção, transforma-
ção ou distribuição dos géneros alimentícios;

D Deve haver flexibilidade para que as empresas situadas em
regiões sujeitas a condicionalismos geográficos especiais pos-
sam continuar; 

D Pode ainda haver flexibilidade nas exigências de construção,
concepção e equipamento de tais estabelecimentos.

Em paga de toda esta flexibilidade, os Estados-membros tinham
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TRADICIONAIS
PARA QUE VOS QUERO?

Parafraseando a avozinha do célebre

conto infantil, poder-se-ia responder

“...para vos comer melhor!” 

Mas, nos tempos que correm,

melhor será responder:

“Para melhor comer.”

E, de facto, os Produtos Tradicionais

Portugueses proporcionam-nos

toda uma paleta de possibilidades

de comer melhor, com segurança

e equilíbrio.



um preço simples a pagar: comunicar à Comissão e aos restantes
Estados-membros sobre as medidas adoptadas para preservar os
seus métodos tradicionais de produção e as razões e causas de tais
medidas.

Em 2005, e porventura correspondendo a exigências específicas
colocadas por alguns Estados-membros deveras preocupados com
os seus produtos tradicionais, a Comissão (tantas vezes acusada
por algumas más consciências de ser a causadora da ruína das
nossas produções tradicionais) torna bem explícito que é preciso
que os Estados-membros tenham flexibilidade na aplicação das
leis gerais e que, para o caso dos produtos tradicionais, fiquem
bem cientes da possibilidade, entre outras, de poderem existir
“paredes, tectos e portas que não sejam lisas, impermeáveis, não
absorventes ou de materiais resistentes à corrosão e paredes,
tectos e pavimentos geologicamente naturais”; e de poder haver
grande flexibilidade “no que se refere ao tipo de materiais de que
são feitos os instrumentos e o equipamento utilizados especifica-
mente para a preparação, embalagem e acondicionamento desses
produtos”.

Mas vai mais longe a Comissão ao estabelecer que “as medidas de
limpeza e desinfecção das instalações bem como a frequência com
que são realizadas devem ser adaptadas à actividade, de forma a
ter em conta a respectiva flora ambiente específica” e que “os
instrumentos e o equipamento devem ser mantidos permanente-
mente num estado de higiene satisfatório e ser limpos e desin-
fectados regularmente”.

E do novo o preço a pagar pelos Estados-membros é a comu-
nicação, ainda mais simples desta vez, sobre as derrogações
concedidas.

Claro que em Portugal nada se fez! Nada se derrogou, nada se
comunicou, nada se aproveitou das vantagens concedidas pela
legislação comunitária! Tal como não se explicitou o que são
“pequenas quantidades” que não estão sujeitas à lei geral, nem se
aclarou que apenas as “empresas” estão sujeitas à legislação geral
e não as entidades sem fins lucrativos ou as que apenas pon-
tualmente preparam alimentos para uma festa de aldeia ou simi-
lares.

As consequências têm vindo a ser assustadoras! Senão vejamos:
D Cresce o número de pequenas empresas que encerram a

actividade, tornando o interior mais deserto e mais pobre;
D Aumenta o número de empresas que se deslocam para além

fronteira, onde a interpretação da legislação comunitária é
outra e onde as derrogações foram muito bem aproveitadas;

D As empresas – e até instituições não lucrativas – têm vindo a
efectuar enormes investimentos dispensáveis e de retorno
muito duvidoso na modificação dos locais de fabrico, na subs-
tituição despicienda e prejudicial de materiais tradicionais e na
aquisição de equipamentos desnecessários e desapropriados à
dimensão e natureza dos seus pequenos negócios ou da sua
acção social;

D Algumas instituições de solidariedade social até deixaram de

aceitar ofertas de produtos agrícolas – frutas, hortaliças, ovos,
aves e coelhos de criação doméstica, peixe fresco, etc. – por
medo de serem acusados de comprometer uma regra de
rastreabilidade que, aliás, nem se lhes aplica ou por ausência de
túneis de congelação de alimentos, como se deles necessi-
tassem para servir refeições decentes a pessoas, carenciadas
ou não!

D O custo de produção dos tradicionais aumenta desmesura-
damente face, entre muitas outras causas, aos investimentos
escusados; à implementação de sistemas de HACCP desa-
propriados e não requeridos por lei; à aquisição de consulta-
dorias que, quanto mais impreparadas, mais imperativas
quando não mesmo ameaçadoras; à pseudo obrigatoriedade de
utilização de produtos de higiene e limpeza escusados (e, pela
diversidade e multiplicidade, talvez até perigosos); ao cumpri-
mento de esquemas absurdos de rastreabilidade alicerçada em
documentação e práticas não exigíveis; à utilização de mate-
riais de acondicionamento caros e não exigidos noutros países
comunitários…

D O património cultural está em perigo já que os produtores
deixam de produzir os produtos tradicionais ou alteram as con-
dições de produção, tornando-os genéricos, correntes e,
portanto, facilmente copiáveis e repetíveis noutros países e
noutras latitudes;

D O consumidor perde, pois em lugar de produtos tradicionais
é levado a consumir produtos massificados, de paladar banal
e corrente, mas sem dúvida baratos devido à forma intensiva
com que são obtidos e às matérias-primas e aditivos que os
integram;

D O gosto de bem comer está a perder-se, tal como se perde o
bom senso de comer os alimentos na estação própria em que
são produzidos ou como, em nome dos documentos da ras-
treabilidade, se fazem os alimentos passar por toda uma série
de entidades e de operadores onde o ganho em papel não
compensa a perda em frescura!

É pois urgente que se faça alguma coisa de verdadeiramente útil,
sem isso dos Produtos Tradicionais apenas restarão memórias,
fotografias, boas intenções e, decerto, muitas saudades… 

Ana Soeiro, engenheira agrónoma; Qualificação de Produtos Tradicionais
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A qualidade nutritiva do leite e derivados colocam-os entre os ali-
mentos básicos por excelência. No entanto, o seu consumo não
está isento de riscos para o consumidor, uma vez que podem ocor-
rer contaminações ou alterações nas diferentes fases de produção
e distribuição, desde a ordenha até ao consumidor. Esta limitação
obriga a responsabilidades acrescidas para os diversos agentes
responsáveis por garantir a qualidade e a segurança alimentar: os
produtores, os fabricantes, os distribuidores e os consumidores. 

No leite cru pode desenvolver-se uma grande variedade e quan-
tidade de microrganismos e o respectivo teor original pode ir des-
de algumas centenas por mililitro até vários milhões. As fontes de
contaminação mais importantes são os animais e os manipula-
dores, devendo-se destacar, neste campo, falhas na higiene dos
animais, dos sistemas de ordenha, de armazenagem, dos equipa-
mentos e do ambiente. 

A qualidade microbiológica do leite é importante sob o ponto de
vista sanitário, uma vez que pode ser veículo de transmissão de
microrganismos patogénicos. No entanto, a presença no leite de
microrganismos não patogénicos também pode causar danos sob
o ponto de vista tecnológico e económico. Estes microrganismos
podem causar alterações que comprometem a aptidão do leite,
quer para consumo directo quer para ser transformado em deriva-

dos. Nesta matéria, podemos dar o exemplo dos leites ácidos que
comprometem os tratamentos térmicos e a presença de microrga-
nismos associados a alguns defeitos dos produtos derivados.

Actualmente, uma das doenças associadas ao consumo de leite e
seus derivados é a listeriose, causada por Listeria monocytogenes,
detectada em diversos países em leite cru, mas também em leite
pasteurizado, em queijo fresco, em gelados e em natas. 

Nos últimos anos em Portugal foi detectada Listeria monocytogenes
em queijos curados obtidos a partir de leite cru, com origem na
falta de higiene na recolha do leite, na produção de queijo e em
contaminações nas câmaras de cura. Também a brucelose, provo-
cada por Brucella abortus, tem ocorrido com alguma regularidade,
principalmente pelo consumo de queijo fresco produzido incor-
rectamente com leite obtido de animais infectados. Nestes casos a
contaminação do leite ocorre por infecção do animal ou a partir de
ambiente contaminado. 

A falta de conhecimento dos produtores de queijo e a inexistência
de tratamento térmico (pasteurização ou fervura) de leites conta-
minados, provenientes principalmente de pequenos ruminantes e
destinados ao fabrico de queijos frescos, tem sido responsável por
grande parte dos incidentes descritos, provocando alguma des-

confiança por parte do consumidor ao nível da
segurança do produto final, com grandes pre-
juízos para todos os agentes envolvidos na
produção de leite, na sua transformação e na
comercialização do queijo. 

Existem outras doenças veiculadas a partir do
consumo de leite e derivados, tais como, as
gastroenterites agudas, cujos agentes são
Salmonella enteritidis e Salmonella typhymu-
rium e têm origem no estrume e nos úberes sujos
ou infectados; a febre tifóide e paratifóide, que
podem ter origem em contaminações provo-
cadas pelas mãos sujas do portador ou doente de
tifo, ou pelo abastecimento com água con-
taminada, sendo os agentes Salmonella typhy e
Salmonella paratyphy; a tuberculose cujo agen-
te responsável é Mycobacterium tuberculosis,
uma infecção que pode ser transmitida pelos
úberes infectados ou pelas fezes das vacas; e
as gastroenterites provocadas por toxinas de
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BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE
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microrganismos, como Staphylococcus coagulase positiva, que
podem ser alvo de contaminações a partir do ambiente, de
portadores humanos e de úberes infectados.

Os riscos químicos associados ao leite e derivados podem ter ori-
gem na contaminação dos alimentos ou da água consumidos pelo
animal, assim como pelo uso de materiais ou procedimentos
inadequados durante a obtenção, manipulação, armazenagem,
transporte, tratamento, embalagem e distribuição do leite ou dos
produtos transformados. Os resíduos mais comuns em leite são os
resultantes quer da utilização de antibióticos e quimioterapêu-
ticos, em particular os utilizados no controlo de mamites, quer das
contaminações por detergentes e desinfectantes causadas pela
utilização inadequada ou por deficiente enxaguamento das super-
fícies em contacto com o leite. 

ASPECTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS BPH

Os aspectos básicos a considerar para a implementação de Boas
Práticas de Higiene (BPH) nas explorações pecuárias e na indústria
dos lacticínios são a sanidade e higiene animal, saúde e higiene do
pessoal, a higiene dos locais de trabalho, equipamentos e uten-
sílios e a rede de frio.

Imediatamente após a ordenha o leite deve ser colocado em local
apropriado, que deve ser concebido de forma a evitar efeitos
nocivos sobre a sua qualidade. Se não for recolhido nas duas horas
seguintes à ordenha, o leite deve ser arrefecido a uma tempera-
tura igual ou inferior a +80C, no caso de recolha diária, ou a +60C se
a recolha não for diária. Durante o transporte para os estabe-
lecimentos de tratamento ou transformação a temperatura do
leite não deve ser superior a +100C. Os estabelecimentos de
tratamento e/ou transformação devem dispor de equipamento
para o arrefecimento e armazenagem frigorífica do leite tratado
termicamente, dos produtos líquidos à base de leite e do leite cru.
As instalações devem estar equipadas com equipamentos de
medição de temperatura correctamente calibrados.

As explorações pecuárias devem ter controlos periódicos que
permitam verificar o cumprimento das condições gerais de higie-
ne, nomeadamente as relativas aos equipamentos e às salas de
ordenha e os animais devem ser submetidos a um controlo vete-
rinário regular. Os locais onde se procede à ordenha, armaze-
namento, manipulação ou arrefecimento do leite devem estar
situados e construídos de forma a evitar riscos de contaminação.

O estado de saúde e o comportamento do pessoal são factores
primordiais para conseguir uma manipulação adequada do leite,
de modo a evitar contaminações provenientes dos manipuladores.
Com este objectivo, além das instalações estarem preparadas
para permitirem uma boa manipulação, todas as pessoas que
manipulem o leite devem receber instruções/formação adequada
e continuada em matéria de manipulação dos alimentos e higiene
pessoal. 

As características, o desenho, a funcionalidade dos locais e dos



equipamentos determinam os possíveis perigos microbiológicos
que podem ocorrer durante o processamento do produto. Quando
um componente do equipamento apresenta difícil manutenção
podem surgir rendimentos deficientes ou podem ocorrer pro-
blemas microbiológicos importantes. Por exemplo, uma superfície
com gretas e fissuras ou materiais absorventes de difícil limpeza
favorecem o aparecimento de perigos sanitários. Uma falha nas
operações de limpeza pode originar a perda de grandes quan-
tidades de produto, pelo qual é imprescindível trabalhar com
superfícies limpas, livres de resíduos de sujidade ou germes. Se
o detergente ou o desinfectante não penetrar uniformemente em

todos os pontos do equipamento para eliminar os resíduos das
matérias-primas, os microrganismos poderão sobreviver e mul-
tiplicar-se. 

A limpeza nas explorações e nas indústrias lácteas, depois de cada
período de trabalho, requer a eliminação da sujidade e a desin-
fecção de todas as superfícies que podem contactar com o leite e
derivados. Os processos de enxaguamento para remoção de desin-
fectantes devem ser cuidados para que os resíduos destes pro-
dutos não representem um risco químico, sendo de salientar que
no caso do leite cru a presença deste tipo de resíduos constitui
uma penalização no pagamento ao produtor por parte das indús-
trias. 

Também se deve ter alguma atenção às zonas externas, apesar
destas serem menos críticas, pois não intervêm directamente no
processamento. Todas estas operações deverão ser realizadas de
acordo com um Plano de Limpeza que estabeleça um programa de
limpeza e desinfecção permanente, que deve ser escrito e contem-
plar de maneira detalhada: tipo e dose dos produtos utilizados,
método e frequência com que se realizam estas operações, bem
como o pessoal encarregado destas actividades.

Nos centros de tratamento de leite e nas fábricas de lacticínios o
responsável pelo estabelecimento deve efectuar autocontrolos
com base na identificação dos pontos críticos do estabelecimen-
to, em função dos processos utilizados, sua vigilância e controlo,
recorrendo à colheita de amostras e análises num laboratório
reconhecido e conservando todos os registos. Deve ainda garantir
a gestão correcta da marcação de salubridade.

A água utilizada em qualquer fase do processo produtivo é indis-
pensável que seja potável, quer nas explorações pecuárias quer no
circuito de recolha quer, ainda, nas diferentes fases de transfor-
mação. A água deve ser controlada regularmente de forma a
cumprir o exigido no DL n.º 243/2001, de 5 de Setembro.

No que diz respeito aos efluentes das indústrias de lacticínios
podemos encontrar dois tipos de poluentes distintos: os produtos
lácteos, como os restos de leite e soro, e os produtos reactivos
utilizados nas operações de limpeza e desinfecção, que possuem
muitas vezes carácter ácido ou básico. Em ambas as situações
a descarga directa no meio hídrico tem graves consequências
ambientais. Legalmente, no nosso país, as únicas normas
aplicáveis à descarga de efluentes da indústria de lacticínios no
meio hídrico receptor são as normas gerais de descarga esta-
belecidas no DL n.º 236/98, de 1 de Agosto. No caso das descargas
serem efectuadas através da rede de colectores municipais, a
autorização e a fixação das condições de descarga são da com-
petência dos respectivos órgãos autárquicos locais, nomea-
damente no que se refere à carga orgânica e teor em sólidos
suspensos.

João Canada, Sandra Palma Ferro e Nuno Bartolomeu Alvarenga – Área De-
partamental Ciência e Tecnologia dos Alimentos da Escola Superior Agrária de
Beja (ESAB)

SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

18 |  N.4  |  MAIO 2008

q Regulamento (CE) n.º 1441/2007 da Comissão, de 5 de Dezem-
bro de 2007, que altera o Regulamento (CE) n.º 2073/2005
relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros ali-
mentícios.  

q Regulamento (CE) n.º 2073/2005 da Comissão, de 15 de No-
vembro de 2005, relativo a critérios microbiológicos aplicá-
veis aos géneros alimentícios. 

q Regulamento (CE) n.º 852/2004, de 30 de Abril, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, relativo à higiene dos géneros
alimentícios. 

q Regulamento (CE) n.º 853/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 30 de Abril, que estabelece regras específicas
de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem
animal.  

q Regulamento (CE) n.º 854/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 30 de Abril, que estabelece as regras de exe-
cução dos controlos oficiais de produtos de origem animal
destinados ao consumo humano. 

q Dec-Lei n.º 113/2006 de 12 de Junho, que assegura a execu-
ção e garante o cumprimento dos Regulamentos n.ºs 852/
/2004 e 853/2004, com a Declaração de Rectificação n.º 49/
/2006 de 9 de Agosto de 2006. 

q Directiva 2004/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 21 de Abril de 2004, que revoga certas directivas relati-
vas à higiene dos géneros alimentícios e às regras sanitárias,
aplicáveis à produção e à comercialização de determinados
produtos de origem animal destinados ao consumo humano,
e altera as Directivas 89/662/CEE e 91/67/CEE. 

q Directivas 92/46 CEE e 94/71/CE do Conselho, de 13 de De-
zembro de 1994, que estabelecem as normas sanitárias
relativas à produção de leite cru, de leite tratado ter-
micamente e de produtos à base de leite colocados no
mercado.  

q Portaria n.º 533/93, de 21 de Maio, com a redacção que lhe foi
introduzida pelas Portarias n.º 1068/95, de 30 de Agosto, e
56/96, de 22 de Fevereiro, que dizem respeito às exigências
relativas ao fabrico do leite tratado termicamente e dos
produtos à base de leite.

Concretamente a Portaria nº 533/93, de 21 de Maio de 1993,
continua a ser usada nalguns casos por especificar aspectos
muito importantes. Estabelece prescrições relativas às
condições de admissão do leite cru no estabelecimento de
tratamento e/ou de transformação, que incluem prescrições
de saúde animal, de higiene da exploração pecuária, de
higiene na ordenha, na recolha e no transporte do leite e de
higiene do pessoal.

Legislação vigente no sector 
do leite e derivados



A legislação comunitária exerce grande pressão sobre o produtor
de leite para que se obtenha uma matéria-prima que não ponha
em causa a saúde pública, a qualidade e a segurança alimentar.
A nova regulamentação comunitária em matéria de higiene ali-
mentar, em vigor desde 1 de Janeiro de 2006, consagra a respon-
sabilidade dos distintos agentes da cadeia alimentar na produção
de alimentos seguros, estabelece o controlo oficial que se deve
realizar em cada etapa da produção e transformação e a super-
visão do dito controlo pelas autoridades competentes. No âmbito
da produção leiteira refira-se o Reg. (CE) n.º 852/2004, relativo à
higiene dos géneros alimentícios, e o Reg. (CE) n.º 853/2004, que
estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros
alimentícios de origem animal, nomeadamente as relativas à
produção de leite.

Neste contexto legal, os operadores das empresas que produzam
leite ou que procedam à sua recolha devem assegurar que o leite
cru obedece aos seguintes critérios:

q LEITE CRU DE VACA
D Contagem em placas a 300C (por ml) ≤100.000*
D Contagem de células somáticas (por ml) ≤400.000**

q LEITE CRU DE OUTRAS ESPÉCIES
D Contagem em placas a 300C (por ml) ≤1.500.000*

Todavia, se se pretender utilizar este tipo de leite cru no fabrico
de produtos por um processo que não inclua nenhum tratamen-
to térmico, os operadores das empresas do sector alimentar
devem tomar as medidas necessárias para assegurar que o
leite cru utilizado obedece ao seguinte critério:

D Contagem em placas a 300C (por ml) ≤500.000*

Em relação à presença de inibidores no leite, os operadores das
empresas devem adoptar procedimentos destinados a garantir
que não é colocado leite cru no mercado cujo teor de resíduos de
antibióticos ultrapasse os níveis autorizados para qualquer uma
das substâncias referidas nos anexos I e II do Reg. (CE) n.º 2377/90,
ou que o total de resíduos de todas as substâncias antibióticas

ultrapasse qualquer valor máximo permitido. Quando o leite cru
não estiver conforme o disposto, os operadores das empresas
deverão comunicar às Direcções de Serviço de Veterinária.

Também no âmbito da produção leiteira, o Reg. (CE) n.º 854/2004
estabelece normas específicas para a organização do controlo
oficial dos produtos de origem animal destinados ao consumo,
enquanto o Reg. n.º 882/2004 define o controlo oficial efectuado
para garantir a verificação do cumprimento da legislação em maté-
ria de rações e alimentos, além da regra sobre a saúde e bem-estar
animal. Isto é, estabelecem, respectivamente, a supervisão do con-
trolo pela autoridade competente e as regras gerais para a reali-
zação do controlo oficial.

QUALIDADE DO LEITE CRU NO CONTINENTE

Apesar da diminuição do número de produtores de leite ao longo
dos últimos anos, tem-se verificado um aumento da produção.
No final de 2007 existiam 8723 produtores de leite no Continente
(Fig. 1) com uma produção de 1.333.459 ton, em que a região Norte
apresentou o valor mais elevado relativamente às restantes (55%).

Os indicadores da qualidade apontam para níveis muito elevados
de cumprimento relativamente a parâmetros de saúde e de
higiene. No ano 2007, com base no total de amostras analisadas no
LIP, representando um grande volume de leite produzido no Conti-
nente, a gordura, a proteína e o ESD apresentaram uma média
de 4.0, 3.3 e 8.7% (m/m), respectivamente. Em relação à questão
higio-sanitária, a contagem de microrganismos apresentou uma
média de 46 UFC/ml, verificando-se que 55% das amostras estão
compreendidas entre 10.000 – 50.000, quando o limite é 100.000
UFC/ml. Por sua vez, a contagem de células somáticas apresentou
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Lúcia Medeiros

CLASSIFICAÇÃO DO LEITE
NA PRODUÇÃO
A maioria das análises de classificação do leite ao produtor realiza-se,
no Continente, no Laboratório Interprofissional criado em 2006

–––––––––––––
* Média geométrica constatada ao longo de um período de dois meses, com

pelo menos duas colheitas mensais.
** Média geométrica constatada ao longo de um período de três meses, com

pelo menos uma colheita mensal, a não ser que a autoridade competente
especifique outra metodologia para atender às variações sazonais nos
níveis de produção.

Fig. 1 
Variação
da produção
de leite em 2007
por região

Fonte:

Dados INGA



uma média de 392.000 células/ml, constatando-se que 47% das
amostras situam-se abaixo de 300.000 células/ml. Face às fortes
penalizações, a quantidade de amostras positivas a resíduos
antimicrobianos acima dos LMR (limites máximos de resíduo) tem
diminuído de forma acentuada, assim como a percentagem de
amostras com água.

PAGAMENTO DO LEITE AO PRODUTOR
PELA QUALIDADE 

A valorização da qualidade como um dos componentes do preço
final do leite ao produtor tem como objectivo favorecer o desen-
volvimento de programas de melhoria de eficiência nas explora-
ções, que potenciem e incrementem o valor nutritivo do leite,
aumentar os rendimentos no processo de transformação e garan-
tir ao consumidor final a ausência de riscos sanitários.                          

Os parâmetros analisados (Fig. 2) para a classificação do leite – pro-
dução e indústria – são de ordem físico-química (% gordura, % pro-
teína, % extracto seco desengordurado, ponto de congelação e
ureia) e higio-sanitária (presença de inibidores, contagem total de
microrganismos e contagem de células somáticas).

A qualidade do leite cru influencia o sistema de pagamento ao
produtor. Bonificações e penalizações baseadas em todos estes
parâmetros incentivam o produtor de leite a produzir um produ-
to de qualidade e consequentemente de preço mais elevado.
A importância destes parâmetros reflecte-se no valor do litro de
leite pago pela indústria aos produtores. O peso de cada um varia
de comprador para comprador, pois tem a ver com o destino a dar
ao leite.

CONTRASTE LEITEIRO

O contraste leiteiro consiste na avaliação da quantidade e
qualidade do leite produzido por cada uma das fêmeas de uma
exploração no decurso das sucessivas lactações. Constitui uma
ferramenta essencial na gestão económica das explorações. Um
dos alicerces da melhoria da produção leiteira baseia-se no
desenvolvimento de programas de melhoramento genético,
destacando-se a mensuração de parâmetros de qualidade do leite
produzido reflectida no conteúdo em gordura e proteína e na
contagem de células somáticas. Dadas as crescentes exigências
ao nível da segurança alimentar, este controlo no seio das
explorações é fundamental. Por cada amostra de vaca individual
determinam-se os seguintes parâmetros físico-químicos: % gor-
dura, % proteína, % extracto seco desengordurado e ureia;
enquanto que em termos higio-sanitários se procede à contagem
de células somáticas.

METODOLOGIAS DE ANÁLISE
DA QUALIDADE DO LEITE

As metodologias de análise das características do leite para avaliar
a sua qualidade são variadas. Concretamente temos:

qPesquisa de inibidores
O método oficial de referência baseia-se num teste microbiológico
em que existe inibição ou crescimento na presença ou não de um
inibidor, respectivamente. Entende-se por inibidor a substância
presente no leite – antibiótico, sulfamida ou outro – que inibe o
crescimento de uma bactéria particular, Bacillus stearother-
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Fig. 3 – Exemplo de uma recta de calibração do Bactoscan FC

Tabela 1
LMR definidos na UE para alguns antibióticos e sulfamidas

SUBSTÂNCIA

ß- Lactâmicos Penicilina-G
Ampicilina
Amoxicilina
Ceftiofur
Cefapirina
Cloxacilina
Dicloxacilina
Oxacilina

Sulfamidas Sulfadiazina
Sulfametazina

Tetraciclinas Tetraciclina
Oxitetraciclina

Macrólidos Tilosina
Spiramicina
Eritromicina

Aminoglicosídeos Gentamicina
Neomicina

Outros Trimetoprima
Dapsona

LMR

4
4
4

100
60
30
30
30

100
100

100
100

50
200

40

100
1500

50
0

Fig. 2 – Análise de amostras de leite



mophilus. Existem muitos testes com este princípio, no entanto, o
mais usado no nosso país e também na ALIP é o Delvotest. São
necessárias cerca de três horas de incubação e apresenta um
amplo espectro permitindo verificar a presença de um grande
número de diferentes substâncias antibacterianas em leite. Estas
são detectadas quando presentes em níveis iguais ou próximos
do LMR. O LMR é a máxima concentração de resíduos no leite
considerado pelas autoridades sem causar qualquer prejuízo para
a saúde do consumidor e nos processos de fabrico. A Tabela 1
apresenta uma lista de alguns exemplos de LMR definidos na UE
para alguns antibióticos e sulfamidas.

q Contagem de microrganismos
A contagem de microrganismos em leite cru pode ser efectuada
por dois métodos distintos:
D Contagem em placa a 300C de acordo com a norma ISO 4833. O

resultado da análise é expresso em UFC/ml.
D Através de um equipamento automático, Bactoscan FC (Fig. 3).

A tecnologia aplicada é a citometria de fluxo e tem capacida-
de para 150 amostras/hora. O Bactoscan FC faz a contagem
bactéria a bactéria e dá o resultado em impulsos (IBC). Através
de uma relação de conversão (y=ax+b) os impulsos IBC são
convertidos em colónias UFC. A ALIP possui este equipamento
para a análise das amostras.

q Contagem de células somáticas
Células somáticas são todas as células presentes no leite que
incluem as células originárias da corrente sanguínea, como
leucócitos e células de descamação do epitélio glandular secretor.
Existem dois procedimentos de referência, segundo a ISO 13366,
para a contagem de células somáticas: o método microscópico e o
método fluoro-opto-electrónico. O equipamento utilizado é o
Fossomatic FC, que também utiliza a tecnologia da citometria de
fluxo. Com uma capacidade de 500 amostras/hora permite a
realização rápida da análise das amostras.

q Composição
Tal como os parâmetros anteriores, a composição do leite das
amostras de classificação e contraste leiteiro é analisada num
equipamento automático, o Milkoscan FT 6000. Com uma tecno-
logia FTIR (Fourier Tranform InfraRed), tem capacidade para 500
amostras/hora. Além da gordura, proteína, lactose e extracto

seco desengordurado, determina a ureia e o ponto de congelação.
A calibração para cada um dos parâmetros é efectuada pelos
métodos oficiais de referência. Para facilitar a análise das amos-
tras, o Milkoscan FT 6000 e o Fossomatic FC estão integrados no
Combi 6000  FC (Fig. 4).

qPonto de congelação 
O ponto de congelação do leite é utilizado para avaliar a proporção
de água adicionada ao leite. O processo de referência para a
determinação do ponto de congelação do leite é o crioscópio.
Contudo é possível efectuar esta análise de uma forma mais
automatizada, como já referido anteriormente, no Milkoscan.

Este conjunto de métodos de análise permite ao sector leiteiro ser
um dos que mais tem progredido na garantia da higiene e
segurança, constituindo um exemplo na cadeia alimentar.

Lúcia Medeiros, directora da ALIP

SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

N.4  |  MAIO 2008  |  21

ASSOCIAÇÃO INTERPROFISSIONAL
DO LEITE E LACTICÍNIOS

A ALIP, localizada no concelho de Lousada, iniciou a sua activi-

dade em Outubro de 2006 concretizando uma das mais antigas

aspirações do sector. Nela se encontra reunida a fileira leitei-

ra através de associados, quer da produção: Associação dos

Jovens Agricultores de Portugal, Associação Nacional para o

Melhoramento dos Bovinos Leiteiros, Associação Portuguesa

dos Criadores de Raça Frísia, Comissão Nacional da Agricul-

tura, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e

do Crédito Agrícola de Portugal; quer da recolha e transforma-

ção: Federação Nacional das Uniões de Cooperativas de Leite

e Lacticínios e Associação Nacional dos Industriais de Lacti-

cínios.

O objectivo principal do Laboratório Interprofissional (LIP) é

realizar as análises de classificação de leite ao produtor e

contraste leiteiro numa única unidade laboratorial, de forma

muito mais eficiente do ponto de vista técnico e económico.

Esta estrutura permite que todo o leite produzido e recolhido no

país seja sujeito a procedimentos similares em matéria de

avaliação das suas características, à semelhança do que acon-

tece na maioria dos países europeus.

A ALIP está reconhecida como Organização Interprofissional

(OI) desde Janeiro último, através do Despacho n.º 4215/2008

do ministro da Agricultura.

Fig. 4 – Combi 6000 FC



Em Portugal a recolha e tratamento do leite pela indústria é
obrigatória e a venda “à porta” ou o consumo de leite em natureza
são marginais. Segundo dados do INE, o consumo de leite pela
população através de compra directa representa apenas uma
pequena fracção do leite consumido no país, inferior a 3%.

O leite e os lacticínios são percebidos pelos consumidores como
produtos seguros e que se podem consumir com confiança. Isto
deve-se muito ao facto de se tratar de uma fileira que se encontra
organizada e integrada há décadas, devido a um esforço de protec-
ção da saúde pública que começou no país em 1939, quando
passou a ser obrigatório que as leiteiras que então vendiam leite
à porta nas cidades comprassem o leite que vendiam em centros
onde este era tratado termicamente. Mais tarde, nas décadas de
60 e 70, foram criados centros de tratamento do leite para abas-
tecimento às cidades – Lisboa primeiro, depois o Porto – e foi
introduzida a refrigeração no leite após a ordenha. Actualmente
existe um processo integrado de protecção do produto, que come-
ça nas explorações leiteiras, passa pelo transporte e entrega na
fábrica, a partir da qual o leite segue para a distribuição e consumo
já transformado.

Houve importantes marcos na história da segurança alimentar em
que este sector foi pioneiro, como a introdução de sistemas de
pagamento da matéria-prima à entrada da fábrica através de crité-
rios de higiene, tais como o teor em microrganismos na década de
60, ausência de resíduos de antibióticos detectáveis na década de
70. O leite pasteurizado foi dos primeiros produtos perecíveis a
exibir prazos de validade no rótulo. A obrigatoriedade de pasteuri-
zação do leite e a implementação de mecanismos legais, que
proibiram a venda directa do produtor ao consumidor e tornaram
obrigatória a sua venda às indústrias que faziam a referida
pasteurização, foi certamente um dos aspectos determinantes
para a imagem de segurança que está associada ao leite.

REGISTOS DE SEGURANÇA
NO LEITE E LACTICÍNIOS

Por consulta dos relatórios produzidos anualmente pelos diversos
sistemas de controlo e notificação europeus podemos concluir que
o leite, embora sendo um produto de origem animal, perecível por
natureza, tem um excelente cadastro de segurança. 

O relatório do Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Géneros
Alimentícios (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) de
2006 mostra que apenas 3% das situações de alerta foram moti-
vadas por lacticínios contendo perigos que representam riscos
potenciais de saúde pública. Neste relatório, o leite não foi referido
em nenhum dos seguintes grupos de perigos destacados em 2006,
tais como as micotoxinas, as dioxinas e outros compostos aromá-
ticos policíclicos persistentes, metais pesados ou pesticidas.
Houve, contudo, duas situações envolvendo contaminação com
resíduos de antibióticos, uma no Reino Unido outra na Polónia.

O relatório da OCDE sobre segurança alimentar nos países mem-
bros, “The present state of foodborne disease in OECD countries,
2003”, reporta o envolvimento do leite ou lacticínios em apenas 2%
dos casos ou surtos de doença alimentar registados nestes países.
Nos relatórios da EFSA, a contaminação de produtos alimentares
com Campylobacter, com diversas variedades de Salmonella, com
Yersinia, E. coli e Listeria monocytogenes ocupam as posições
cimeiras. Dos cinco agentes apenas a Salmonella e a Listeria são
normalmente detectadas no leite e lacticínios. No que toca à
Salmonella, em 12 252 amostras feitas em 13 estados membros
onde se analisou leite pasteurizado e lacticínios – incluindo
lacticínios feitos com leite cru – apenas 0,05% (n=6) das amostras
foram positivas implicando alguns produtos feitos à base de leite
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cru. No que respeita à Listeria monocytogenes, detectou-se a sua
presença a níveis acima do aceitável em 0,85% das 20 117 amos-
tras analisadas de leite e lacticínios, prevalecendo em maior
quantidade nos produtos feitos à base de leite cru.

PERIGOS E SISTEMAS
DE CONTROLO

Os perigos de segurança alimentar mais frequentemente associa-
dos ao leite são os agentes microbianos, representados sobretudo
por bactérias, e os resíduos de medicamentos veterinários, entre
os quais se destacam os resíduos de antibióticos. Pode haver tam-
bém contaminações por dioxinas e PCBs (Bifenilos policlorados) e
ainda micotoxinas, destacando-se aqui a aflatoxina M1. Com menor
probabilidade e em circunstâncias particulares podem ocorrer
resíduos de pesticidas – improvável na Europa, bem como espo-
radicamente contaminação com isótopos radioactivos e metais
pesados. 

De seguida serão passados em revista os sistemas de controlo
usados e os perigos sobre os quais estes incidem, referindo-me
apenas a actividades que têm uma cobertura legal perfeitamente
estabelecida. Dada a quantidade de legislação aplicável e a sua
dispersão não é possível apresentá-la num texto desta natureza,
pelo que se remete o leitor para a consulta da página de segu-
rança alimentar da DG SANCO em caso de pretender aprofundar
este aspecto. O diagrama da página seguinte ajuda a compreen-
der, de forma esquemática e simplificada, os controlos mais
relevantes e o seu ponto de aplicação.

Deveres dos produtores
pecuários

q Saúde e bem-estar animal
É obrigatório por lei que os efectivos de animais produtores de
leite estejam livres de tuberculose e de brucelose, encontrando-se
em vigor em Portugal desde 1984 programas sanitários para o
controlo e erradicação destas doenças, com aplicação obrigatória
em todas as explorações de ruminantes. Estas doenças encon-
tram-se numa fase próxima da erradicação nos efectivos leiteiros.
O leite deve ser produzido por animais saudáveis e a glândula
mamária é o órgão-chave para a sua produção. A saúde do úbere
das fêmeas em produção nas explorações leiteiras pode ser
avaliada através da contagem de células somáticas (CCS) pre-
sentes.

As células somáticas (CS) são células do sistema imunitário que
aumentam significativamente na presença de infecção e inflama-
ção da glândula mamária. Existem limites legais para a contagem
de CS e a monitorização permanente destas no leite entregue
pelas explorações leiteiras, o que permite detectar leite fora do
padrão. A lei obriga a que explorações de bovinos que apresen-
tem CCS sistematicamente acima de 400 000 cs/ml sejam impe-
didas de vender leite enquanto não tiverem sido tomadas as medi-
das de controlo veterinário que se impõem para que os animais
tenham úberes saudáveis.

Existe legislação geral em matéria de bem-estar animal que é
aplicável às explorações leiteiras e que complementa os controlos,
visto que contribui para a existência de animais mais saudáveis.

q Gestão de medicamentos veterinários e controlo de resíduos
de antibióticos nas explorações leiteiras

A legislação em vigor impõe aos produtores que a utilização de
medicamentos veterinários seja feita sob a supervisão de um
médico veterinário e mediante receita veterinária. A receita espe-
cifica o intervalo de segurança aplicável ao leite dos animais trata-
dos, o que permite aos produtores uma orientação precisa sobre o
momento a partir do qual o leite dos animais tratados pode ser
aproveitado.

Esta legislação é complementada com planos HACCP, que são já
utilizados por produtores mais avançados, embora a aplicação do
HACCP na produção primária não seja ainda obrigatória.

qQualidade microbiológica do leite 
A qualidade microbiológica do leite é outro parâmetro que permite
avaliar a higiene da produção do leite nas explorações, a qualidade
dos sistemas de refrigeração e do transporte deste até à fábrica.
Devido às suas excelentes características como alimento, o leite é
um produto especialmente perecível e atacável por muitas espé-
cies de bactérias. Por isso, os procedimentos de ordenha são um
ponto crítico de grande importância para a salubridade do leite e a
sua refrigeração imediata após a ordenha é também de grande
importância. O leite deve conter menos de 100 000 bactérias/ml no
momento da entrega na fábrica. Quanto à temperatura, este deve
ser recolhido a temperaturas inferiores a 60C na exploração e ser
entregue na fábrica a uma temperatura inferior a 100C.

q Outros aspectos aplicáveis
Os produtores de leite estão ainda obrigados a implementar nas
suas explorações códigos de boas práticas de higiene para a pro-
dução de leite, os quais incluem, para além de especificações rígi-
das no que toca à ordenha e saúde das vacas em produção, requi-
sitos sobre a produção e armazenagem de alimentos para os
animais, regras de tratamento dos animais doentes, registos de
actividades críticas, formação do pessoal e identificação animal,
entre outros.
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Deveres da indústria

q Controlo de resíduos de antibióticos – ponto de controlo crítico
obrigatório

A indústria transformadora do leite utiliza há várias décadas
métodos rápidos para pesquisa de resíduos de antimicrobianos,
que permitem testar de forma sistemática e identificar os lotes de
leite entregues fora de especificação. O leite positivo é conside-
rado um material de risco da categoria 2 e tratado como tal, sendo
destruído em unidades legalmente licenciadas e autorizadas
para tal.

q Pesquisa de contaminantes
A indústria transformadora, para além do controlo dos resíduos de
antimicrobianos, deve ainda pesquisar aflatoxina M1, metais pesa-
dos, pesticidas e dioxinas de acordo com programas de pesquisa
bem definidos e especificados nos seus planos HACCP.

q Critérios microbiológicos
A indústria não deve transformar leite cuja contagem de células
somáticas e a contagem de microrganismos totais excedam, res-
pectivamente, 400 000 cs/ml e 100 000 por cfu/ml para o leite
de vaca e 1 500 000 cfu/ml para o leite de outras espécies. Caso o
leite destas últimas se destine ao fabrico em cru, o limite reduz-se
para 500 000 cfu/ml.

q Tratamento térmico do leite pela indústria – ponto de controlo
crítico obrigatório

É obrigatório que o leite comprado e transformado pela indústria
dos lacticínios seja tratado termicamente através de pasteu-
rização ou tratamento UHT, com excepção do leite destinado ao

fabrico de produtos à base de leite cru, que carecem de licen-
ciamento e autorização prévios.

RASTREABILIDADE

A rastreabilidade é obrigatória por lei e deve ser implementada
pelos operadores. Na ausência de um normativo legal em Portugal
que regulamente especificamente a aplicação de condições de
rastreabilidade no sector, cada empresa tem os seus processos
próprios para responder a este requisito da Lei Quadro da Segu-
rança Alimentar.

O sector do leite e lacticínios tem implementados sistemas de
controlo e monitorização dos perigos mais relevantes para a
segurança alimentar já há várias décadas e possui um registo de
segurança muito bom, especialmente se tivermos em conta o grau
de perecibilidade do leite enquanto matéria-prima.

Os utilizadores situados no final da cadeia de abastecimento pouco
podem fazer relativamente ao controlo dos perigos químicos e por
isso estes são sujeitos a um controlo apertado nas primeiras etapas
da cadeia: produção e industrialização. No que respeita a perigos de
natureza microbiológica, os tratamentos térmicos a que o leite é
submetido na indústria tornam-no um produto seguro mas passível
de recontaminação e de abuso, razão pela qual importa garantir o
respeito das temperaturas de conservação e dos prazos de validade
na utilização, assim como cuidados em evitar procedimentos
contaminantes após a abertura das embalagens.

João Niza Ribeiro, director da Segalab e professor do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar 
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Diagrama simplificado com as fases do processo de produção de leite, das explorações leiteiras até à fábrica
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Nos últimos tempos, temos assistido com frequência a uma relati-
vização, banalização e até mesmo colagem aos termos lácteos.
De facto, nem o próprio Orçamento de Estado para o presente ano
os poupou! 

Com efeito, desde o desenvolvimento da denominada “manteiga
artificial”, fruto de um largo avanço da tecnologia alimentar, que
diversos produtos tentam chegar às características sensoriais e
organolépticas (cor, sabor, textura, viscosidade, etc.) do leite e dos
produtos lácteos utilizando para a sua elaboração matérias de
diferentes origens.

Indiscutivelmente, o leite e os produtos lácteos possuem um eleva-
do valor nutricional, propriedades funcionais únicas e uma ima-
gem sensorial muito positiva e apelativa. Em consequência, os
produtos lácteos atingiram uma significativa quota de mercado,
estando presentes numa grande maioria de lares, o que por sua
vez leva a que os “produtos imitação” tendam cada vez mais a
“colar-se” a esta imagem, conduzindo a usar-se indevidamente as
designações lácteas e promovendo a confusão no consumidor e
práticas comerciais desleais.

Os exemplos são inúmeros, desde o “leite de soja” e “iogurte de
soja” para os produtos e bebidas de soja, “gelado com sabor a
manteiga” apesar da manteiga não ser usada como ingrediente, às
descrições relativas tanto à utilização (“alternativa às natas”)
como ao método de produção (“iogurte pasteurizado”), bem como
à apresentação dos produtos pela utilização de imagens lácteas
em produtos não lácteos.

As regras de rotulagem de apresentação e publicidade dos géne-
ros alimentícios definem que a denominação de venda de um
género alimentício é a denominação prevista nas disposições
legislativas da União Europeia, ou nacional, e que, na sua falta, a
consagrada pelo uso ou por uma descrição do género alimentício e,
se necessário, da sua utilização, suficientemente precisa para
permitir ao comprador conhecer a verdadeira natureza do género
alimentício e distingui-lo dos produtos com os quais possa ser
confundido. 

As diferentes designações lácteas encontram-se devidamente
regulamentadas, quer por legislação comunitária (Reg. (CE) n.º
1898/87, do Conselho, relativo à protecção da denominação do
leite e dos produtos lácteos aquando da sua comercialização, revo-
gado pelo Reg. (CE) n.º 1234/2007, do Conselho, de 22 de Outu-

bro – OCM Única, aplicável a partir de 1 de Julho de 2008), quer por
legislação nacional (Portaria n.º 742/92, de 24 de Julho) no caso do
iogurte e dos leites fermentados.

A estas peças legislativas podemos acrescentar as de origem
normativa, de carácter voluntário, com especial destaque para as
elaboradas pelo Codex Alimentarius, a norma geral de termos
lácteos e uma série de normas de produtos lácteos, que pela sua
natureza se revestem de especial interesse no contexto do comér-
cio internacional, no seio dos acordos da Organização Mundial do
Comércio, por definirem as especificações que os produtos devem
respeitar em caso de litígio comercial.  

O objectivo principal destes documentos e das definições aí incluí-
das é a correcta utilização dos nomes e termos comummente reco-
nhecidos e destinados ao leite e aos produtos lácteos, de forma a
proteger o consumidor de práticas de rotulagem e publicidade
enganosas e assegurar práticas comerciais justas. As designações
estabelecidas legalmente para os produtos lácteos, não podem
ser utilizadas para qualquer produto que não o seja, estando as
excepções devidamente consagradas, como é o caso de nomes tra-
dicionais e que pela prática de tempo decorrido se aceitam, desde
que a verdadeira natureza do produto seja clara para o consumidor
ou quando o nome é utilizado para descrever uma qualidade espe-
cífica do produto. As excepções para Portugal são: Leite de coco,
Manteiga de cacau, Manteiga de amendoim, Queijo doce de Tomar,
Queijinho de sal.

O mesmo se aplica a qualquer forma de apresentação e publici-
dade de um produto não lácteo. Estes não podem indicar, implicar
ou sugerir que o produto em causa é um produto lácteo. Assim,
olhemos de perto o que se entende pelas definições-chave para
leite e produtos lácteos, tendo para o efeito sido consultada a
legislação existente, bem como a norma do Codex Alimentarius
“General Standard for the Use of Dairy Termes” (Codex Stan 206).

Reconhecem-se, se assim se puderem chamar, duas grandes
“famílias” de produtos lácteos: os produtos lácteos plenos (o leite
e produtos lácteos) e os produtos lácteos compostos.

Define-se leite como o produto da secreção da mamária normal,
proveniente de uma ou mais ordenhas, sem qualquer adição
ou subtracção, para consumo ou posterior processamento.
Esta designação está também ligada ao leite que já sofreu trata-
mento e que vulgarmente é chamado de leite de consumo, de que
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são exemplos: leite gordo pasteurizado e leite meio gordo UHT.

Os produtos lácteos são os produtos derivados exclusivamente do
leite (queijo, iogurte, nata, manteiga, leitelho, soro de leite, etc.) e
aos quais podem ser adicionadas substâncias necessárias ao
fabrico de cada produto (fermentos lácteos, coalho, sal, aditivos,
etc.), desde que estas substâncias não sejam utilizadas para
substituir, total ou parcialmente, qualquer componente do leite.

Os produtos lácteos compostos são aqueles que têm por base o
leite ou um produto lácteo e outro(s) género(s) alimentício(s),
onde os constituintes lácteos são uma parte essencial em termos
de produto final, pela sua quantidade ou para a caracterização do
produto, não podendo os componentes adicionados substituir ou
pretender substituir qualquer componente do leite, como por exem-
plo leite chocolatado, leite aromatizado ou iogurte açucarado.

No entanto, existem produtos em que os géneros alimentícios
adicionados são funcionalmente necessários e incluídos na defi-
nição técnica do produto, como é o caso do açúcar no leite conden-
sado, onde participa como agente de conservação do produto e
não desempenhando a função de adoçar.

Existem ainda outras designações associadas ao leite e produtos
lácteos, como “reconstituído”, no qual o produto lácteo é resul-
tante da adição de água à forma desidratada ou concentrada, ou
“recombinado”, no qual o produto lácteo resulta da combinação de
gordura láctea e dos outros constituintes lácteos sólidos nas suas
formas de conservação, com ou sem a adição de água.

Às designações previstas para os produtos lácteos deverá ser
especificada sempre a origem quando o leite ou os produtos
lácteos não provenham da espécie bovina (cabra, ovelha, búfala,
camela, etc.).

Também uma consideração sobre o comércio retalhista, o qual
frequentemente apresenta na mesma prateleira que os produtos
lácteos aqueles que se pretendem como produtos “similares” e
que utilizam embalagens similares, pelo que, se estes não estive-
rem claramente identificados como produtos alternativos não
lácteos, os consumidores podem ser induzidos em erro.

Por fim, uma palavra para os profissionais de saúde e para as
publicações da área da saúde que nem sempre utilizam correcta-
mente as denominações protegidas, isto é, utilizam em recomen-
dações ou descrições a designação “leite de soja” ou outras
denominações protegidas.

É fundamental que os consumidores disponham no mercado de
produtos que respondam às suas necessidades ou preferências.
Contudo, é igualmente fundamental que os consumidores saibam
exactamente o que estão a comprar tendo por base informações
plenas e fiáveis assentes na leal concorrência.

Maria Cândida Marramaque, assessora técnica da Associação Nacional dos
Industriais de Lacticínios (ANIL) 



O consumidor actual é hoje mais exigente e esclarecido. Estudos
de mercado indicam que, mais do que a própria segurança do
alimento, o consumidor preocupa-se com as suas características e
em como este pode contribuir para o seu bem-estar. Indo ao
encontro desta expectativa e recorrendo frequentemente à
inovação, a indústria, nomeadamente de lacticínios, foi colocando
no mercado produtos cada vez mais saudáveis e equilibrados.
Consequentemente, surgiu a necessidade de comunicar ao con-
sumidor as características nutricionais e os benefícios para a saú-
de desses produtos alimentares.

Aplicável desde o segundo semestre de 2007, o Reg. (CE) n.º 1924/
/2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os
alimentos, veio ditar as regras que regem este tipo de comu-
nicação, tendo por objectivos evitar o uso de alegações que
possam enganar o consumidor, garantir a existência e a avaliação
da evidência científica que suporte a alegação e actuar como um
incentivo para que a indústria melhore os perfis nutricionais dos
seus produtos. A existência de um suporte científico validado e o
cumprimento de um determinado perfil nutricional (a ser esta-
belecido até Janeiro de 2009) são aliás condições obrigatórias
para o uso de alegações.

Entende-se por alegação qualquer mensagem ou representação,
incluindo nomes de marcas ou denominações comerciais, usadas
em qualquer tipo de suporte (embalagem do produto, anúncio
de TV, imprensa, internet, etc.), que declare ou sugira que um
alimento possui características particulares. Existem dois tipos de
alegações: nutricionais e de saúde. 

As alegações nutricionais referem-se às propriedades nutricionais
benéficas particulares de um alimento (por exemplo, “fonte de
cálcio”). Só podem ser usadas as alegações nutricionais que
constam da lista anexa ao referido regulamento e desde que o
alimento cumpra as condições aí estabelecidas para cada alega-
ção (para o exemplo dado o produto teria de conter, pelo menos,
15% da dose diária recomendada de cálcio, ou seja, 120mg de
cálcio por 100g de alimento). Estão contempladas várias alega-
ções em torno do valor energético, gordura, gordura saturada,
açúcares, sódio/sal, fibra, proteína e vitaminas e minerais (tabela).

As alegações de saúde dividem-se por sua vez em três tipos:
funcionais, que relacionam um alimento ou um dos seus cons-
tituintes com a saúde (por exemplo “ajuda a fortalecer os ossos”),
de redução de risco de doença (por exemplo “ajuda a reduzir o
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EVIDÊNCIA CIENTÍFICA
COMO SUPORTE DA COMUNICAÇÃO
Até Janeiro de 2009 serão estabelecidos os perfis nutricionais
para uso de alegações

NUTRIENTE

Valor

energético

Gordura

Açúcares

Sódio/Sal

Fibra

Proteína

Vitaminas

e/ou Minerais

Outros

Aplicável

a vários

nutrientes

ALEGAÇÕES

Baixo valor energético

Valor energético reduzido

Sem valor energético

Baixo teor de gordura

Sem gordura

Baixo teor de gordura saturada

Sem gordura saturada

Baixo teor de açúcares

Sem açúcares

Sem adição de açúcares

Baixo teor de sódio/sal

Muito baixo teor de sódio/sal

Sem sódio ou sem sal

Fonte de fibra

Alto teor em fibra

Fonte de proteína

Alto teor em proteína

Fonte de [Vitamina e/ou Mineral]

Alto Teor em [Vitamina e/ou Mineral]

Contém [Nutriente ou outra Substância]

Teor de (nome do Nutriente) reforçado

Teor de (nome do Nutriente) reduzido

Fraco/«Light»

Naturalmente/Natural

Alegações nutricionais contempladas no anexo
do Reg. (CE) n.º 1924/2006

O triângulo da comunicação



risco de osteoporose”) e relativas ao desenvolvimento e à saúde
das crianças.

O uso de alegações nutricionais e de saúde implica a obri-
gatoriedade de colocação na embalagem do produto de
informação nutricional detalhada, que contempla o valor
energético e as quantidades de proteínas, hidratos de carbono,
açúcares, lípidos, ácidos gordos saturados, fibra e sódio exis-
tentes no produto. Adicionalmente, para alegações de saúde,
é obrigatória uma indicação da importância de um regime
alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável,
assim como a quantidade do alimento e o modo de consumo
requeridos para obter o efeito benéfico alegado.

Para as alegações de saúde funcionais, cujos benefícios ale-
gados sejam assentes em dados científicos genericamente
aceites, encontra-se em fase de aprovação uma lista positiva
com as alegações que os operadores poderão usar. As alegações
de saúde funcionais que não tenham por base evidência
científica genérica, as alegações de redução de risco de doen-
ça e as relativas ao desenvolvimento e à saúde das crianças,
necessitarão sempre de uma aprovação prévia por parte da
autoridade competente. Isto significa que quando um operador
pretende usar uma alegação destas necessita de submeter a
avaliação um dossier científico, enviado ao respectivo Estado-
-membro (em Portugal a autoridade competente é o Gabinete
de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura), que
por sua vez o submeterá à Comissão, sendo por fim enviado à
EFSA para que possa ser emitida uma opinião. 

Para as alegações já existentes no mercado foi estabelecido
um período de transição para que possa ser efectuada a
metodologia anteriormente mencionada. Numa eventual deci-
são negativa, a empresa terá seis meses para remover a alega-
ção do mercado.

Uma comunicação responsável deverá implicar esforços dos
operadores sobre três eixos distintos que se interligam: ciência,
legislação e o entendimento e percepção do consumidor (figura).

Se a evidência científica e o cumprimento da lei são pressu-
postos já amplamente interiorizados na comunicação dos
benefícios de um produto, o estudo prévio do entendimento
e percepção do consumidor face a uma determinada comuni-
cação/alegação poderá não estar ainda a ser suficientemente
valorizado, sendo extremamente importante assegurar que o
consumidor médio, razoavelmente esclarecido, compreende de
forma inequívoca o benefício alegado, devendo para tal serem
efectuados estudos de consumidor.

O uso responsável das alegações deve ser incentivado, porque
estas constituem uma ferramenta de promoção para uma dieta
saudável e equilibrada, estimulando a inovação e o apareci-
mento de cada vez melhores produtos.

Pedro Neves, departamento da Garantia da Qualidade – Danone Portugal 
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As bactérias lácticas (BLs), tais como as pertencentes aos géne-
ros Lactococcus, Streptococcus, Lactobacillus e Pediococcus, são
amplamente conhecidas porquanto produtoras de uma grande
diversidade de compostos naturais (p.ex. ácidos orgânicos,
dióxido de carbono, peróxido de hidrogénio, diacetil, etanol e
bacteriocinas) com actividade antagonista sobre a multiplicação
e sobrevivência de outras bactérias.

Aquelas BLs sintetizam ácidos láctico, acético e/ou fórmico a
partir de produtos de fermentação, os quais, mercê do abaixa-
mento de pH que promovem, criam um ambiente desfavorável
ao crescimento de bactérias contaminantes (patogénicos ou
degradativas). Algumas daquelas BLs segregam bacteriocinas,
que são péptidos ou proteínas de baixa massa molecular, as quais
actuam especificamente contra determinadas espécies de
bactérias (Tabela 1). A incorporação nos produtos alimentares
das referidas BLs, com o objectivo de produzirem estes com-
postos antimicrobianos, e assim inibir a contaminação pós-pro-
dução e aumentar o tempo de prateleira, constitui o âmago da
bioconservação. 

A capacidade antimicrobiana é uma das propriedades mais
procuradas das bactérias probióticas – um grupo específico de

entre as BLs, conhecidas pela sua contribuição proactiva sobre a
saúde humana, desde que consumidas regularmente e como
parte de uma dieta equilibrada. A sua incorporação em produtos
alimentares, com prazos de validade apertados e susceptíveis a
contaminação pós-produção, tem vindo a ser profusamente
investigada na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade
Católica Portuguesa. 

Um dos tipos de matrizes mais interessantes é o requeijão ou
produtos similares, enquanto sobremesas ou produtos para
barrar. Bactérias probióticas pertencentes aos géneros Lacto-
bacillus e Bifidobacterium, quando incorporadas naqueles
alimentos, mantiveram, ao longo de um período de armaze-
namento de 28 dias a 70C, números de células viáveis sufi-
cientemente elevados (i.e. 107 UFC – unidades formadoras de
colónias/g.) para poderem ser considerados produtos probió-
ticos. 

Paralelamente, observaram-se graus muito baixos de conta-
minação microbiana em relação ao controlo sem estirpes
probióticas (Madureira et al., 2005): quando incorporadas num
produto alimentar, as bactérias probióticas competem com
outras contaminantes, independentemente da concentração a
que se encontram estas últimas. Da inspecção da Figura 1 pode
constatar-se a inibição de Bifidobacterium animalis BB12 sobre
Staphylococcus aureus e Salmonella enteritidis, em meio de
cultura sob diferentes níveis de inóculo. Em particular, esta
inibição deve-se provavelmente apenas à competição por
nutrientes a par da produção de ácidos orgânicos e outros
metabolitos inibitórios não peptídicos, visto que na triagem
prévia em placa, contendo sobrenadante neutralizado com
catalase e tripsina, não foi observado o halo de inibição típico das
bacteriocinas. 

MELHORAR A SEGURANÇA ALIMENTAR
COM BACTERIOCINAS

As bacteriocinas têm sido amplamente estudadas enquanto
potenciais (e valiosas) ferramentas biológicas para melhorar a
segurança alimentar. Podem ser incorporadas num alimento sob
diversas formas: usando uma preparação de bacteriocina
semipurificada ou purificada como ingrediente; incorporando
uma mistura previamente fermentada usando uma cultura
bacteriana produtora da bacteriocina; ou recorrendo a uma
cultura bacteriana substituta, ou como parte da própria cultura
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A BIOCONSERVAÇÃO
NA INDÚSTRIA DOS LACTICÍNIOS
Incorporar nos lacticínios espécies produtoras de compostos específicos
visando a conservação daqueles e a segurança do consumidor

F
o

to
: 

M
ª 

Jo
sé

 P
in

to
/E

d
iti

d
e

ia
s



de arranque, para produzir a bacteriocina in-situ (numa abor-
dagem mais específica de bioconservação). 

Uma das bacteriocinas actualmente mais utilizadas como ingre-
diente é a nisina (NisaplinTM), a qual é produzida pela fermentação
de leite magro por Lactococcus lactis. Este péptido demonstrou
ser bastante efectivo (como aditivo) na prevenção da contamina-
ção e na extensão do período máximo para consumo, princi-
palmente no que refere a lacticínios em que substitui os aditivos
químicos normalmente utilizados, p.ex. nitrato de potássio (Chen
& Hoover, 2003). 

A utilização de culturas produtoras de nisina em alimentos e, em
particular, em lacticínios não é viável devido à inibição por
parte de algumas culturas bacterianas comerciais empregues
na produção de queijo. Este problema foi, até certo ponto,
ultrapassado através da concertação das culturas usadas:
Listeria monocytogenes pode ser inibida pela combinação
de Lactobacillus curvatus e Lactococcus lactis em salsicha
(Benkerroum et al., 2005), enquanto espécies de Carnobacterium
têm-se mostrado eficientes na inibição de L. monocytogenes em
salmão fumado (Brillet et al., 2004). Várias espécies bacterianas
pertencentes aos géneros Enterococcus, Pediococcus e Lacto-
bacillus (e produtoras de bacteriocinas) mostraram-se igual-
mente eficazes em termos de inibição de L. monocytogenes,

quando expostas a condições prevalecentes no salmão fumado,
como é o caso de elevadas concentrações de sal, baixas tempe-
raturas e atmosfera anaeróbia (Tomé et al., 2008a,b). 

Uma alternativa é a utilização de filmes plásticos impregna-
dos com nisina, na sequência das novas tendências mundiais
relativas a embalagens activas. Ao envolver salmão fumado,
prévia e deliberadamente infectado com L. monocytogenes, em
filmes plásticos impregnados com 2000 IU/cm2 de nisina, a
viabilidade deste microrganismo sofreu uma queda dramática
(Neeto et al., 2008).  

A limitação tecnológica mais relevante da nisina é a sua perda de
actividade a pH neutro, ao contrário da lacticina 3147 (produzida
por uma estirpe da mesma espécie) que mantém a sua actividade
naquela gama de pH, sendo ainda termoestável sob pH ácido
(McAuliffe et al., 1998). Em queijo Cottage foi observada uma
redução de 99,9% de L. monocytogenes Scott A em 5 dias a 40C,
quando uma espécie produtora de lacticina 3147 foi usada na sua
produção (Ross et al., 2000).

Por outro lado, a capacidade de bioconservação pode ser medida
pela diminuição de compostos antinutritivos ou ‘tóxicos’ promo-
vida pela actividade fermentativa das BLs (Tabela 1). Recorde-se,
a este título, que a capacidade de fermentação da lactose e de
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Tabela 1 – Exemplos seleccionados de culturas microbianas detentoras de funcionalidade específica
ao nível da bioconservação (Gomes et al., 2008)

remoção da galactose de um produto alimentar é essencial para
os consumidores que padecem de intolerância à lactose. Outros
exemplos incluem (Holzapfel, 2002) a remoção da rafinose,
estaquiose e verbascose da soja (evitando flatulência e cólicas
abdominais), do ácido fítico e dos taninos dos cereais e legu-
mes (contribuindo para o aumento da biodisponibilidade dos
minerais), e de toxinas naturais, tais como os glicosídeos ciano-
génicos da cassava e as aminas biogénicas de alimentos fer-
mentados tradicionais (ultrapassando os efeitos secundários
associados).

Em resumo: a utilização de espécies capazes de remover com-
postos indesejáveis (acção passiva) ou produtoras de meta-
bolitos antimicrobianos, incluindo bacteriocinas (acção activa),
na obtenção de determinados produtos alimentares, é promis-
sora, servindo simultaneamente de base a modos mais naturais
de conservação. A incorporação de espécies produtoras destes
compostos nos produtos alimentares parece ser a forma mais
efectiva de usufruir de tais capacidades, tanto ao nível da

preservação das características naturais do produto como ao
nível económico.
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PARÂMETROS

CONSERVAÇÃO

TECNOLOGIA

NUTRIÇÃO

Figura 1 – Graus de inibição de B. animalis BB12 sobre S. enteritidis (I) e S. aureus (II),
quando inoculados a 106-108 (1), 104-106 (n) e 103-104 UFC/ml (s), durante 14 d a 70C

FUNCIONALIDADE                 matriz

Produção de bacteriocinas
Lacticínios          
Carnes fermentadas

Azeitonas fermentadas
Legumes fermentados

Resistência a bacteriófagos
Prevenção de sobre-acidificação 
Autólise de cultura microbiana
Mediada por fagos
Mediada por bacteriocinas

Produção de oligossacarídeos 
Produção de vitaminas do grupo B

Libertação de péptidos bioactivos com actividade antimicrobiana
Redução dos níveis de compostos antinutricionais e tóxicos
Remoção de galactose e lactose
Remoção de rafinose 
Redução do teor de ácido fítico
Inibidor da amilase                                                     
Produção reduzida de aminas biogénicas

MICRORGANISMO

Lactococcus lactis subsp. lactis, Enterococcus spp.
Lactobacillus curvatus,  Lactobacillus sakei,

Pediococcus, Acidilactici, Enterococcus faecium
Lactobacillus plantarum 
Lactococcus lactis

Várias estirpes
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

L. lactis subsp. lactis
Lactococcus lactis

Lactococcus lactis
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, 

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 
Várias estirpes

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 
Várias estirpes
L. plantarum
Lactobacillus acidophilus
Enterococcus faecalis



O aparecimento da refrigeração mecânica dá-se a partir do Verão
quente de 1890 nos EUA. Desde 1820 que se vinha realizando
alguma investigação, mas foi em 1910 que surgiram as máquinas
domésticas. Kelvinator, em 1918, produziu um modelo do qual
vendeu 67 exemplares nesse ano e 200 no ano seguinte. Em 1927 a
Electrolux lança um sistema de absorção e um ano depois é a
General Electric que apresenta o primeiro conjunto de tipo hermé-
tico. Surge a era em que o frio permite preservar matérias-primas
e alimentos de forma segura, garantindo as características de um
produto fresco.

A produção de frio mecânico assenta no facto de que certos gases
– frigorigenios – realizam a mudança de estado de líquido a gasoso
com um forte abaixamento de temperatura. Uma instalação frigo-
rífica existe para tirar partido desta realidade física e, indepen-
dentemente da sua dimensão, terá um conjunto de órgãos que
repetem indefinidamente um ciclo que é, resumidamente, cons-
tituído pelos passos seguintes:

q EVAPORADOR: À entrada do evaporador, montado no interior do
móvel, existe a “válvula de expansão” que leva o gás a sofrer uma
expansão, logo, a temperatura desce e o ar interior que está em
contacto com as numerosas alhetas do evaporador arrefece e, ao
passar pelo produto, transfere-lhe essa energia absorvendo em
troca o calor nele contido. É uma acção que se desenvolve de forma
natural, com o ar a circular por gravidade a uma velocidade na
ordem dos 0.2 m/seg, ou de forma forçada, recorrendo a ventila-

dores de potência adequada. O tipo de produto não é indiferente a
estas duas possibilidades, pelo que qualquer equipamento deve
ser cuidadosamente seleccionado. O rendimento deste órgão é
afectado pela humidade existente e a criação de gelo nas alhetas
tem de ser evitada por constituir uma camada isolante que diminui
o rendimento térmico.

q COMPRESSOR: O gás, que à saída do evaporador está “aquecido”,
é aspirado e comprimido pelo compressor que tem no seu interior
um motor eléctrico. De seguida é enviado ao: 

q CONDENSADOR: Neste dá-se, com o meio exterior, uma troca
térmica de sentido contrário à que se descreveu para o evaporador.
Trata-se da dissipação do calor “extraído” dos alimentos. Também
aqui é necessária vigilância para que se não acumulem poeiras que
reduzem o rendimento térmico. Do condensador, o gás, agora na
forma líquida, segue a caminho do evaporador e, ao encontrar a

válvula de expansão, passa ao estado gasoso encerrando assim o
ciclo de arrefecimento.

CONSERVAÇÃO E CONGELAÇÃO
vs SEGURANÇA ALIMENTAR

A conservação pelo frio é um dos aspectos mais sensíveis e com
reflexos na saúde pública. A OMS (Organização Mundial de Saúde)
aponta como regra de ouro que  “o armazenamento dos alimentos
seja efectuado de acordo com as suas características e que o
acondicionamento seja o correcto”. Isto vem contrariar a ideia
ainda algo comum de que estando no frigorífico está bem. É neces-
sário ter em conta que existem “famílias” de alimentos – aqui no
estado natural – que exigem ambientes específicos de refrige-
ração. Veja-se o Quadro 1.
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A NP EN 1524 define: 

PPRROODDUUTTOO  FFRREESSCCOO todo o produto que não sofreu qualquer
tratamento que possa modificar o seu estado natural, sem
excepção da refrigeração;

PPRROODDUUTTOO  RREEFFRRIIGGEERRAADDOO todo o produto que sofre um
arrefecimento sem que seja atingida a temperatura
do seu ponto de congelação;

PPRROODDUUTTOO  CCOONNGGEELLAADDOO todo o produto cuja água de
constituição fica congelada, atingindo uma temperatura
de -10ºC em todos os seus pontos, e que é em seguida
mantido a essa temperatura até entrega ao consumidor;

PPRROODDUUTTOO  UULLTTRRAACCOONNGGEELLAADDOO todo o produto que, depois
de ultrapassar rapidamente a zona de cristalização máxima,
atinge -18ºC (pode ir formalmente a -25, -30ºC) em todos
os seus pontos e até entrega ao consumidor.

Fig. 1
Esquema de
circuito de frio
simplificado
(Diagrama
Danfoss)

Altino Rocha

CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS
AO LONGO DO TEMPO
Respostas da indústria de refrigeração
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Quadro 1

Produtos ΔΔΔt (0C) HR
Carnes +1 a +30C 85 a 90%

Peixes -1 a +10C 85 a 90%

Leite e Derivados +3 a +50C 80 a 90%

Vegetais +4 a +60C 85 a 90%

Quanto à congelação, o objectivo é o de conservar matérias-primas
ou alimentos confeccionados por períodos longos, recorrendo a
temperaturas entre -220C e -180C. O avanço da tecnologia e
imensos estudos desenvolvidos nas últimas décadas, estimulados
pelo crescimento exponencial da circulação de produtos face à
abertura resultante da Organização Mundial do Comércio, vieram
mostrar que tanto a refrigeração como sobretudo a congelação
não deviam ser feitas pelo processo tradicional da “arca conge-
ladora”. Isto porquê?

Já em 1987 Pegg se debruçava sobre estes aspectos: “A água
existente no interior das células dos tecidos – água intracelular – é
a que confere humidade ao produto. A água extracelular
transforma-se em cristais de gelo que serão tanto maiores quanto
mais longo for o tempo necessário para atingir os -10C/-50C (que
correspondem ao intervalo no qual a maior parte da água congela).
Ora, os cristais de maior tamanho provocam a ruptura das paredes
celulares e, consequentemente, a perda de valor nutritivo e das
qualidades organolépticas. Por outro lado, quando o arrefeci-
mento é rápido, o transporte osmótico da água através da mem-

brana celular não é suficientemente elevado para desidratar a
célula. Estes aspectos estão ilustrados na Figura 2.

A indústria de refrigeração responde a estes desafios pondo no
mercado um abatedor rápido de temperatura (ART), que se afigura
como um frigorífico normal e que se tem como acessível aos opera-
dores que manipulam e confeccionam alimentos e mesmo à
pequena/média indústria alimentar. O bom nível do seu desem-
penho é fortemente influenciado por uma correcta identidade
“operador-processo” que tenha em conta um conjunto importante
de variáveis:
D O tamanho, forma e peso dos alimentos a congelar;
D A sua densidade e grau de humidade;
D A capacidade calorífica;
D A sua condutividade térmica;
D A forma como o produto é distribuído nos tabuleiros;
D A temperatura de entrada do produto;
D As características dos contentores: tipo de material, forma e

capacidade calorífica;
D O próprio design do equipamento.

Estes factos recomendam atenção a algumas informações comer-
ciais, nomeadamente as que associam modelos a capacidades em
kg de produto sem especificar qual produto, ou as que referem
temperaturas por exemplo de -400C que são correctas quando
adjectivadas de temperaturas de evaporação, sem deixar a ideia
de que podem estar referidas ao produto. 

Segundo o tipo de desempenho pretendido, o ART poderá estar
munido de alguns acessórios importantes, nomeadamente:

q Sonda, que tem a forma de um espigão e que mede a tempera-
tura no coração do produto, transmitindo essa informação ao
painel de controlo que acciona um avisador logo que a tem-
peratura atinge o valor fixado;

Fig. 2 – Efeitos da velocidade de congelação sobre o glúten do pão 

Fig. 3
Dois dos tipos de abaixadores
rápidos de temperatura
(ILSA – Itália)



q Relógio de comando por tempo, particularmente útil quando se
executam tarefas repetidas para um dado produto ou quando se
beneficia do ART para esmagar tempos de confecção, por exemplo
no arrefecimento do creme de pasteleiro ou de certos tipos de
massas que, arrefecidas, são mais fáceis de “estender” e que
podem, com o auxílio do frio, ganhar um grau de consistência ideal.

q Memória para armazenar programas de modo a simplificar
tarefas que se repetem, executando-as com segurança e sem
depender da presença, por exemplo, do chefe de cozinha.

q Kit de desinfecção por emissão de ultravioleta, para apoio à
normal limpeza (facilitada aliás pelo design do interior dos ART),
com comando do exterior e de funcionamento automático por
tempo programado.

q Impressora que regista qual o ciclo efectuado (se positivo para
+30C ou para -180C); data e hora do início da operação; temperatura
do produto e do interior do ART; existência de eventuais anoma-
lias – porta aberta, temperatura fora de controlo ou erro na dura-
ção do ciclo.

Todos estes dados são importantes para determinar o histórico do
produto e apoiar uma acção de autocontrolo, pelo que a adopção
de um ART, apoiado por um correcto equipamento de conservação,
significa uma mais-valia que acaba num reconhecimento positivo

por parte do consumidor, não tendo de ser de todo visto pela
vertente autoritária de uma norma legal.

Quanto à ulterior descongelação, é essencial que se mantenha a
qualidade final do produto. O tempo de descongelação é o tempo
necessário para que a temperatura passe do nível inicial (con-
gelado) até à temperatura a que deixem de haver vestígios de gelo.
Deve ter-se presente que, após descongelados, os produtos têm
maior sensibilidade a alterações microbiológicas, bioquímicas e
químicas. Tenhamos ainda presente que a perda de nutrientes
durante a descongelação significa perda de vitaminas hidros-
solúveis, substâncias minerais e aminoácidos.

Saliente-se por fim que a curva de descongelação se divide em três
fases: subida da temperatura até ao patamar da descongelação,
descongelação propriamente dita e aquecimento acima do ponto
de fusão final.

As notas aqui deixadas não pretendem mais do que tentar
contribuir para uma análise das variáveis que têm a ver com a
qualidade de vida por todos desejada, com o acompanhamento a
que os organismos oficiais estão legalmente vinculados e,
sobretudo, com a consciência do operador económico que – apesar
de dificuldades e restrições que são conhecidas e a que ele é
muitas vezes alheio – deve pugnar por revitalizar a sua empresa,
dando-lhe condições de melhor concorrência num mercado que,
para além de estar em constante aumento de oferta, se bate
diante de um universo de consumidores que não cresce ao mesmo
ritmo.

Altino Rocha, Simil – Sociedade Importadora de Máquinas Industriais, Lda. 
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Fig. 4
Curva de
temperatura
na fase de
descongelação
(Giovani Qualia)
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A necessidade de conservar alimentos por períodos de tempo
alargados é, desde há muito tempo, uma preocupação e força
motriz de vários desenvolvimentos tecnológicos. A necessidade de
alimentar um número crescente de pessoas de um modo mais
rápido e eficiente levou à criação de sistemas de produção de
alimentos capazes de ir ao encontro dessas novas realidades. Na
área específica da restauração, seja pública ou colectiva, é tido
como certo que o ritmo de trabalho nos momentos que antecedem
o serviço é um dos principais responsáveis pelos erros cometidos,
com impacte directo na segurança alimentar e na qualidade dos
produtos. O sistema de cook-chill de produção de refeições surge
como uma das respostas a estas questões.

O cook-chill, numa tradução literal da língua inglesa, significa
cozinhar-arrefecer. É entendido como um sistema de produção de
refeições onde se promove uma descontinuidade entre o momento
da produção e o momento do serviço, por intermédio de um
processo de arrefecimento rápido dos alimentos. Este processo de
arrefecimento permite que os alimentos sejam conservados a
temperaturas de refrigeração por vários dias, sendo possível gerir a
sua utilização de uma forma muito mais facilitada que num sistema
tradicional de cook-serve, ou seja, cozinhar e servir directamente.

Existem vários referenciais para definir a velocidade de arrefeci-
mento recomendada. O referencial mais utilizado sugere um
período de pré-arrefecimento de 30 minutos, seguido de um
arrefecimento de 90 minutos para levar os alimentos de uma
temperatura de aproximadamente 700C até aos 30C. Nestes casos,
os alimentos podem ser armazenados a temperaturas compreen-

didas entre 0 e 30C por um período de cinco dias, contando com o
dia da produção.

O arrefecimento dos alimentos pode ser efectuado com recurso a
diferentes métodos. Para grandes quantidades é praticamente
impossível cumprir com as velocidades de arrefecimento recomen-
dadas sem o recurso a equipamentos específicos, designados por
células de arrefecimento rápido, também conhecidos como aba-
tedores de temperatura. Para pequenas quantidades e sempre
que os alimentos o permitam, a utilização de gelo é também um
método muito utilizado, permitindo arrefecimentos rápidos a um
custo muito mais baixo.

PARTICULARIDADES DO SISTEMA

O sistema de Cook-Chill assenta nos seguintes princípios funda-
mentais:
D Todas as matérias-primas utilizadas deverão ser de boa quali-

dade;
D Os processos de confecção deverão assegurar a destruição dos

microrganismos;
D O arrefecimento rápido deverá controlar o crescimento dos

microrganismos;
D Evitar contaminações cruzadas – crus versus confeccionados;
D O armazenamento deverá manter a qualidade e a segurança

alimentar dos produtos;
D A regeneração (recuperação da temperatura de consumo) e

serviço deverão igualmente manter a qualidade e a segurança
alimentar dos produtos.
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Daniel Azevedo

SISTEMA DE COOK-CHILL
Produção de refeições em sistema diferido

Fig. 1 – Fluxo de produção
equipamento



O sistema de cook-chill tem vindo a ser
alargado a diferentes sectores da res-
tauração. Tendo estado tradicionalmente
ligado à restauração colectiva, com
especial destaque para a restauração
hospitalar, ganha também crescente
importância no sector das IPSS (ins-
tituições particulares de segurança so-
cial), nomeadamente no sector do apoio
domiciliário, configurando-se como uma
excelente resposta às necessidades
alimentares da população mais idosa.
São igualmente crescentes as aplicações
do sistema à restauração pública, desde
os restaurantes mais tradicionais aos
mais modernos, bem como ao ramo do
catering de eventos, onde a concentração
do serviço nos dias do fim-de-semana
mais que justifica a sua utilização e con-
sequente diluição da produção pelos dias
úteis de trabalho.

A implementação de sistemas de cook-chill apresenta um conjun-
to de vantagens das quais se salienta:
D Adequação a todos os tipos de restauração;
D Melhor gestão do tempo – Concentração da produção nos perío-

dos mais convenientes;
D Concentração de produções – Economias de escala;
D Possibilidade de alargar a oferta mantendo a capacidade ope-

racional de resposta;
D Melhoria da qualidade global – Separação entre a produção e o

serviço permite mais cuidado na produção e acabamento dos
produtos, bem como no cumprimento dos requisitos de higiene
alimentar.

Contudo, o sucesso da implementação de sistemas de cook-chill
pode ser posto em causa, destacando-se como principais pro-
blemas:
D Desconfiança por parte dos colaboradores e consumidores;
D Dificuldade de adaptação a determinados métodos culinários;
D Falta de conhecimento na utilização da tecnologia;
D Más práticas de regeneração;
D Segurança alimentar – Desfasamento temporal entre a produ-

ção e o consumo;
D Perda de alguns nutrientes, com especial destaque para as

vitaminas.

GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR

O sistema de cook-chill apresenta-se como uma excelente res-
posta às necessidades actuais de alimentação, sendo uma ferra-
menta fundamental na obtenção de alimentos de qualidade e
seguros do ponto de vista da segurança alimentar. O desfa-
samento entre a produção e o consumo criam, no entanto, opor-
tunidades acrescidas para o crescimento microbiológico, pelo que
as questões da segurança alimentar assumem uma relevância

superior à dos sistemas tradicionais. O grau
de limpeza e higiene de instalações, equi-
pamentos, utensílios e colaboradores são
apenas o ponto de partida. 

Deve ser dada particular atenção às con-
dições de arrefecimento (temperatura e
duração) minimizando a permanência do
produto a temperaturas consideradas de
risco (10-630C), diminuindo significativa-
mente o crescimento microbiológico e a
eventual formação de esporos termo-resis-
tentes. As boas práticas de manipulação
dos produtos confeccionados e arrefecidos,
associadas a uma correcta manutenção
da cadeia de frio, são outro dos pilares
do sistema em matéria de segurança ali-
mentar, reduzindo consideravelmente os
perigos de recontaminação e multiplica-
ção dos microrganismos. É altamente reco-
mendado que qualquer sistema de cook-
chill suporte a sua abordagem de seguran-

ça alimentar com a adopção da metodologia HACCP.

Não sendo um sistema recente (os primeiros sistemas aparecem
na década de 60 principalmente no Reino Unido), têm-se verifica-
do nos últimos tempos alguns melhoramentos sobretudo com o
objectivo de aumentar a qualidade sensorial e nutricional dos
produtos obtidos. 

Ao nível dos equipamentos têm-se verificado melhoramentos no
processo de arrefecimento, com um melhor controlo da tem-
peratura de arrefecimento e com programas de arrefecimento
multitemperatura para garantir um arrefecimento mais delicado,
sem prejuízo da rapidez necessária por questões de segurança
alimentar. A combinação do arrefecimento com outros factores de
conservação, como as embalagens plásticas com propriedades
barreira, e a utilização do vácuo ou de atmosfera modificada têm
contribuído para a melhoria da qualidade organoléptica e
nutricional dos alimentos. 

Estes melhoramentos têm igualmente como consequência o
aumento do prazo de validade dos produtos para além dos 5 a 7 dias
referidos anteriormente, dependendo da tecnologia ou combi-
nação de tecnologias utilizadas, podendo chegar-se facilmente a
validades compreendidas entre 15 a 20 dias ou até mais.

O sistema de cook-chill apresenta, pois, inúmeras vantagens para
os empresários da restauração como uma resposta às crescentes
pressões dos vários quadrantes da sociedade, como sendo a
concorrência mais profissionalizada, o consumidor mais conhe-
cedor e atento às questões da qualidade e segurança alimentar e
as entidades oficiais de inspecção, seguramente mais activas e
com um grau de exigência muito superior.

Daniel José Azevedo, responsável de Desenvolvimento – Grupo Ibersol
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Fig. 2 – Arrefecimento



Os métodos tradicionais de aquecimento foram implementados
tendo em vista a segurança microbiológica sem, no entanto,
conseguirem atingir elevados padrões de qualidade do produto
final, principalmente em alimentos contendo partículas sólidas.
De uma forma geral, os alimentos sólidos têm uma taxa de aque-
cimento inferior à do líquido circundante, pelo que é necessário
o sobreaquecimento da fase líquida para se atingir o processa-
mento adequando dos sólidos. Por outro lado, quando se está a
esterilizar uma embalagem é necessário atingir todo o volume do
alimento aí contido, o que pode conduzir ao sobreprocessamento
das zonas mais superficiais uma vez que é necessário que o centro
do alimento (ou da embalagem) seja devidamente esterilizado.
Este sobreprocessamento, consequente das limitações de trans-
ferência de calor, origina, evidentemente, a perda de qualidade do
produto a vários níveis. 

No sentido de maximizar a qualidade do alimento têm sido usados
processos a altas temperaturas (1400C) e baixos tempos de
contacto (alguns segundos) num processo conhecido como HTST
(high temperature short time), utilizando os permutadores de calor
tradicionalmente usados na indústria alimentar (permutadores de
placas, de superfície raspada, etc.). Dos produtos processados por
este tipo de tecnologia destacam-se o leite, sopas, sumos de fruta,
entre outros.

As alterações nos hábitos dos consumidores e a crescente demanda
de produtos com uma qualidade superior, ou que apresentem
propriedades específicas (ex: alimentos funcionais), fez com que se
tornasse fundamental a procura de tecnologias alternativas para
processamento de alimentos. Considerando as novas tecnologias
de processamento de alimentos podemos, de forma simplista,
dividi-las em processamento térmico e processamento não
térmico. Na primeira categoria destaca-se o aquecimento óhmico e
micro-ondas, enquanto que o tratamento por altas-pressões e uso
de pulsos eléctricos se enquadram nos processamentos não
térmicos.

O aquecimento óhmico é definido como um processo onde a
corrente eléctrica passa através dos alimentos com o objectivo de
os aquecer. O calor é gerado internamente devido à resistência
eléctrica dos alimentos. Desta forma, teoricamente, é possível
garantir um aquecimento uniforme por todo o alimento.

O conceito de aquecimento óhmico de alimentos não é recente. No
século XIX foram patenteados vários processos que usavam energia

eléctrica para o aquecimento de alimentos. No início do século XX
começou-se a “pasteurizar electricamente” o leite, fazendo-o
passar entre placas paralelas com uma diferença de potencial entre
elas (Anderson e Finkelstein, 1919) e existiam estações de
“pasteurização eléctrica” em seis estados dos EUA. Naquele tempo
pensava-se que a electricidade per se tinha efeitos letais. Desde
então esta tecnologia foi sendo posta de parte, aparentemente
devido à inexistência de materiais inertes para os eléctrodos, mas
recentemente esta tecnologia tem vindo a despertar muito
interesse na indústria alimentar.

VANTAGENS E DESVANTAGENS
PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR

Como principais vantagens associadas à tecnologia de aqueci-
mento óhmico referem-se:
D Ausência de superfícies para transferência de calor;
D Aquecimento rápido e uniforme (sendo possível o aquecimento

da fase líquida e sólida à mesma velocidade, minimizando a
perda de qualidade devida ao sobreprocessamento);

D Processo ideal para alimentos sensíveis ao stress mecânico
devido à baixa velocidade a que circula o fluído (fluído com uma
ou mais fases);

D Redução significativa dos processos de fouling quando compa-
rado com o processamento tradicional (ex: pasteurização de
ovos líquidos); 

D Processo industrial de controlo bastante simples e com custos
de manutenção reduzidos;

D Eficiência energética bastante superior aos processos tra-
dicionais, o que se traduz em poupanças significativas de
energia;

D Tecnologia com baixo impacte ambiental.
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AQUECIMENTO ÓHMICO
Novas tecnologias de processamento alimentar

Fig. 1 
Funcionamento
esquemático do
aquecimento
óhmico



As principais desvantagens acerca desta
tecnologia são a falta de informação/inves-
tigação relativa a um vasto número de
processos industriais, o que dificulta a
validação desta tecnologia, e o investimento
inicial em equipamento.

Sobre a falta de dados para validação da
tecnologia colocam-se diversas questões ao
nível da segurança alimentar, como sejam:
D Serão os materiais dos eléctrodos sufici-

entemente inertes ou haverá migração
de compostos para os alimentos? 

D Podem os campos eléctricos induzir a
formação de compostos potencialmente
perigosos? 

D Quais os principais pontos a controlar
(PCCs) nesta nova tecnologia? 

D Haverá um efeito adicional ao efeito térmico da electricidade
sobre os microrganismos? 

Algumas destas questões continuam ainda por responder, sendo
alvo de alguns projectos de investigação fundamental e investi-
gação industrial, mas serão brevemente abordadas.

A ausência de materiais adequados para utilizar nos eléctrodos foi
um dos principais motivos para o abandono do processo de
pasteurização de leite recorrendo à electricidade. Nessa altura,
eram utilizados eléctrodos de carbono e a passagem da corrente
eléctrica fazia com que ocorresse electrólise havendo, conse-
quentemente, migração de compostos para os alimentos. Actual-
mente recorre-se a eléctrodos de dióxido de titânio ou aço inoxidá-
vel, cujos estudos de migração (considerando componentes tais
como Fe, Cr, Ni, Mn e Mo) revelaram resultados muito promissores,
isto é, ausência de migração em quantidades detectáveis.

Relativamente à segunda questão colocada ainda pouco ou nada se
sabe quanto à formação de compostos potencialmente perigosos,
no entanto, os produtos processados por esta tecnologia não têm
vindo a demonstrar diferenças em termos nutricionais dos
processados por tecnologias convencionais. Isto não quer dizer,
obviamente, que se descarte a possibilidade de existência de
compostos nocivos mas, pelo menos numa perspectiva macro, as
alterações não parecem ser significativas.

No que concerne ao controlo desta tecnologia sob o ponto de vista
da segurança alimentar, a forma mais simplista de abordar a
questão é considerar um processo térmico e garantir o binómio
tempo/temperatura. Naturalmente que nesta situação poderá
não se tirar partido de todas as vantagens desta tecnologia,
nomeadamente em termos do efeito que a electricidade pode ter
sobre os micorganismos. 

Alguns estudos reportam que a presença de campos eléctricos
moderados (< 200 V/cm) podem influenciar a cinética de morte
microbiana, fazendo com que seja necessário um tempo inferior de

processamento (e consequentes vantagens
nutricionais e organolépticas), a uma dada
temperatura, para se conseguir atingir o
mesmo valor de morte. Nesta situação, e não
esquecendo que são processos que terão de
ser validados individualmente para um con-
junto matriz alimentar – micorganismos-
-alvo, a intensidade do campo eléctrico deve-
ria também ser controlada. 

Os mecanismos de morte com recurso à
electricidade ainda não se encontram bem
documentados na literatura científica, mas
supõe-se que se trata essencialmente de
fenómenos de electroporação (ruptura das
membranas e/ou paredes celulares) e ainda
inibição de algumas enzimas importantes,
levando à perda de viabilidade celular. Por

outro lado, foi já possível demonstrar que o uso de campos
eléctricos de intensidade moderada sem aumento de temperatura
podem induzir a morte microbiana. Mais uma vez se prova o efeito
mortal da electricidade per se.

APLICAÇÃO PRÁTICA NA INDÚSTRIA

Actualmente, as principais aplicações industriais desta tecnologia
de aquecimento óhmico são processos de branqueamento de
vegetais, descongelação de carnes, pasteurização de preparados
de fruta e processos de desidratação de frutos e vegetais. 

Estão ainda em estudo várias outras aplicações, nomeadamente
para produtos de charcutaria onde os resultados têm sido muito
promissores. Por exemplo, é possível cozer um fiambre de 1kg em
apenas 2 minutos mantendo inalteradas as suas propriedades
organolépticas. Este processo traduz-se numa poupança energé-
tica de cerca de 70%. No caso do processamento de frutos tem sido
possível constatar que, para além da significativa poupança
energética, é possível aumentar em 50% a retenção de vitamina C e
em 70% a integridade dos pedaços de fruta, constituindo uma
melhoria significativa dos produtos ao nível nutricional e orga-
noléptico.

Um dos principais desafios desta tecnologia tem sido o design de
embalagens que permitam o processamento dos alimentos no seu
interior. A NASA revelou particular interesse nesta investigação,
dado que as vantagens associadas ao uso deste tipo de embalagens
durante missões espaciais para processamento de alimentos e
“esterilização” de lixos biológicos seriam imensas.

Resumindo, a tecnologia de aquecimento óhmico é muito promis-
sora para o processamento de alimentos de elevada qualidade, mas
ainda representa um desafio para a sua implementação industrial
em diversas áreas devido à escassez de investigação fundamental e
aplicada.

Inês de Castro, directora técnica da LabMaia; Castro, Pinto & Costa, Lda.
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Exemplo de instalação à escala piloto



Os produtos alimentares foram tradicionalmente sujeitos a alguns
processos de conservação com vantagens e desvantagens: se por
um lado, os produtos eram conservados essencialmente porque se
conseguia uma inibição do crescimento microbiano, por outro, as
alterações provocadas eram demasiado grandes. A salga e a
secagem da carne ou do pescado para obter presunto ou bacalhau,
o fabrico de conservas de frutas através da evaporação da água e
adição de açúcar, a coagulação e secagem do leite para obter
queijo, a fermentação dos leites ou dos sumos para obter iogurte
ou bebidas alcoólicas são alguns dos exemplos. Todos estes
processos alteravam radicalmente as características dos produtos
e destruíam micronutrientes, para além de, em certos casos,
adicionarem muito açúcar ou sal, com os inconvenientes daí resul-
tantes. Todos estes produtos tinham a característica comum de
serem feitos à escala doméstica, embora muitos pudessem tam-
bém ser fabricados em larga escala.

AS GAMAS INDUSTRIAIS

A era industrial chegou aos alimentos através dos produtos
frescos, ou produtos de 1ª gama, que são os alimentos naturais
tais como os conhecemos (hortofrutícolas, carne, peixe, etc.), sem
qualquer tipo de processamento, com o objectivo de permitir
colocar produtos frescos nas grandes cidades. Vieram depois os
congelados, ou produtos de 2ª gama, que têm a vantagem de se
poder conservar durante períodos longos mantendo as suas
características originais. Depois surgiram os produtos de 3ª gama,
os produtos enlatados, que são produtos cozinhados e este-
rilizados na própria embalagem, prontos a consumir e conser-
vados à temperatura ambiente por períodos de tempo muito
longos (superiores a um ano). Entretanto, os produtos de 1ª gama
hortofrutícolas originaram os produtos de 4ª gama ao serem
escolhidos, lavados/desinfectados, cortados e acondicionados
em atmosfera modificada (MAP – Modified Atmosphere Packaging),
para aumentar o tempo de prateleira dos produtos frescos
ou minimamente processados. A 5ª gama industrial diz respeito
aos alimentos pré-cozinhados, submetidos a calor através
da cozedura, pasteurização ou esterilização e que, a partir de
diferentes ingredientes, constituem um prato pronto a ser
servido.

A evolução da industrialização de alimentos tem, assim, seguido
duas vias distintas: a que envolve o aumento do tempo de pra-
teleira dos produtos frescos e a que se debruça sobre a conser-
vação dos alimentos já cozinhados. Estas duas vias completam-se

ao permitir fornecer ao consumidor final refeições fáceis de
adquirir e transportar e que necessitam, quando muito, de um
aquecimento para a temperatura usual de consumo.

PROCESSO MAP 

De uma forma geral, os alimentos alteram-se rapidamente em
contacto com o ar. O ar tem uma grande percentagem de azoto
(cerca de 78%) e de oxigénio (cerca de 21%). É claro que há no ar
muitos outros gases, mas em quantidades tão pequenas que são,
para efeitos da conservação de alimentos, completamente
negligenciáveis.

Ao passo que o azoto (N2, E941) é um gás inerte do ponto de vista
alimentar, o mesmo não se pode dizer do oxigénio (O2, E948).
Este último gás é responsável por grande parte dos fenómenos de
degenerescência química dos alimentos. Por exemplo, o O2

promove uma série de reacções de oxidação através das quais
se deterioram as gorduras dos alimentos; se alteram micro-
nutrientes, principalmente vitaminas, reduzindo o seu valor
nutricional; se originam alterações de cor mais ou menos acen-
tuadas, incluindo reacções de acastanhamento, etc. Para além
destes aspectos químicos, o O2 permite o desenvolvimento dos
microrganismos mais vulgares, como é o caso das bactérias
aerófilas e os bolores. 
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ATMOSFERAS MODIFICADAS
Evolução na conservação de produtos alimentares

Fig. 1 – A aw pode ser usada como uma barreira que se opõe ao
desenvolvimento microbiano e a muitas reacções químicas



Além do O2, o ar transporta vapor de água, que é também um dos
grandes promotores da degeneração dos alimentos. Muitos
alimentos que se conservam por terem baixas actividades da água,
se absorverem água do meio ambiente, rapidamente permitem o
desenvolvimento de reacções químicas e de microrganismos de
diversos tipos.

É neste contexto que surge o processo conhecido por MAP, que
significa embalagem em atmosfera modificada, típico dos ali-
mentos refrigerados, secos, curados-fumados, mas não só. Tra-
ta-se de um processo que consiste numa embalagem que envolve
e protege completamente o alimento, cheia de um gás ou mistura
de gases, que inibem ou retardam o crescimento microbiano e
algumas reacções químicas. Dito por outras palavras, o processo
MAP tem por objectivo essencial proteger os alimentos dos efeitos
dos componentes típicos do ar e da humidade sobre as reacções
químicas e microbiológicas. Deve, assim, entender-se que este
processo não melhora a qualidade dos alimentos, apenas retarda a
sua degenerescência, pelo que a qualidade da matéria-prima é
essencial.

Na verdade, as atmosferas modificadas não permitem conservar
os alimentos por grandes períodos de tempo, nem sequer podem
ser utilizadas para melhorar, ou mascarar, a qualidade da matéria-
-prima. Isto é, acondicionar os alimentos numa embalagem com
uma atmosfera modificada, só por si, não é suficiente para garantir
a segurança de um produto alimentar. Com efeito, o processo MAP
deve ser visto como mais uma barreira ao desenvolvimento
microbiano e à actividade enzimática e deverá ser conjugado com
outros factores importantes à conservação dos alimentos, a saber,
actividade da água (aw), pH e temperatura (T), naquilo a que se
chama usualmente efeito de barreira, tal como se ilustra nas
Figuras 1 a 4.

PRINCIPAIS GASES
UTILIZADOS EM MAP

Os gases mais usados em MAP são o O2, o CO2 (dióxido de carbono,
E290) e o N2, embora outros gases, como o monóxido de carbono, o
dióxido de enxofre ou gases raros (essencialmente o argon),
possam igualmente ser utilizados em situações ou produtos muito
específicos.

A Comissão Europeia regulamentou no sentido dos produtos
embalados em atmosfera modificada utilizarem a designação:
“Acondicionado em Atmosfera Protectora”. Os gases utilizados no
acondicionamento em atmosfera protectora, segundo a legislação
portuguesa (e europeia), são declarados nas embalagens como
aditivos (DL. 121/98, de 8 de Maio).

qDióxido de carbono
O CO2 tem a vantagem de inibir o crescimento das bactérias ditas
aeróbias e de fungos (que necessitam de O2) e de retardar o
crescimento das bactérias anaeróbias facultativas (que neces-
sitam de O2, mas que, se este não existir na forma gasosa, o
conseguem obter através de reacções químicas). Trata-se de um

gás incolor e muito solúvel nos principais componentes ali-
mentares, isto é, tanto se dissolve na água como na gordura dos
alimentos, o que faz com que se possa dissolver em todo o
alimento exercendo a sua actividade antimicrobiana com grande
eficácia.

A solubilidade do CO2 é tanto maior quanto mais baixa for a tem-
peratura, sendo a sua acção mais pronunciada em conjugação com
temperaturas inferiores a 100C. A sua grande solubilidade faz com
que reaja com a água, produzindo-se ácido carbónico. Este facto
pode ser positivo, porque a acidez (ou pH baixo) tem também uma
acção antimicrobiana.

qOxigénio
Tal como foi exposto acima, o O2 é muito reactivo e pode ter efeitos
muito nefastos nos alimentos ao promover tanto certas reacções
químicas como microbianas. Assim, uma das principais razões para
a utilização de MAP consiste exactamente na possibilidade de
envolver os alimentos numa atmosfera muito pobre em O2. Deve
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Fig. 2
Classificação dos
microrganismos
quanto ao pH,
mostrando que o
controlo do pH
pode ser usado
como uma
barreira para
muitos
microrganismos

Fig. 3
Classificação dos
microrganismos
quanto à
temperatura que
suportam,
indicando a forma
como esta pode
ser usada para
controlar o
crescimento
microbiano

Fig. 4 – O efeito de barreira: A atmosfera modificada deve ser
vista como mais uma barreira ao desenvolvimento microbiano,
embora tanto mais importante quanto menos intensas (ou mais
suaves) foram as restantes barreiras



ter-se em atenção, no entanto, que ao excluir o O2 das embalagens
e assim diminuir ou inibir o desenvolvimento de certos microrga-
nismos, também se promove o desenvolvimento de microrga-
nismos patogénicos anaeróbios (que se desenvolvem na ausên-
cia de O2). 

Para além destes problemas microbiológicos, as baixas concen-
trações de O2 podem também conduzir a reacções químicas
indesejáveis em certos produtos, como é o caso, por exemplo, da
descoloração dos pigmentos vermelhos da carne e a degenera-
ção de alguns tecidos vegetais. Uma última desvantagem do O2

prende-se com algumas precauções necessárias na sua utilização
e manuseamento, devido ao facto de ser uma substância que
facilmente pode acelerar combustões e pode tornar-se explosivo
quando em concentrações elevadas, obrigando à utilização de
equipamentos apropriados para esse efeito. 

Apesar dos efeitos nefastos referidos, o O2 é utilizado em MAP para
fixar a côr de produtos pigmentados, para a manutenção da respi-
ração aeróbica dos produtos hortofrutícolas e, por vezes, para
impedir o crescimento do Clostridium botulinum.

qAzoto
O azoto é um gás inerte, sem cheiro nem côr, muito pouco solúvel

na água e na gordura dos alimentos. É também um gás sem acção
directa sobre os microrganismos. Estas características fazem com
que o azoto seja um componente essencial das misturas gasosas
em MAP. Ele permite utilizar concentrações específicas de O2 e/ou
CO2, preenchendo o restante espaço da embalagem com o N2. Nas
embalagens onde se utilizam grandes concentrações de CO2, pelo
facto deste gás ser muito solúvel, as embalagens podem colapsar,
efeito este que pode ser contrariado com utilização de N2. 

qOutros gases
Para além dos gases atrás referidos, podem ser utilizados gases
raros (hélio, árgon, xénon e néon) e o monóxido de carbono (CO). Os
gases raros, porque são inertes, podem sempre ser utilizados em
substituição do N2, desde que o preço assim o justifique. O CO é um
gás que pode ser mais selectivo do que o CO2, na medida em que
apenas apresenta solubilidade apreciável nos solventes orgânicos
e nas gorduras dos alimentos. Porém, porque é facilmente infla-
mável e apresenta toxicidade elevada, a sua utilização não está
muito expandida.

q Misturas de gases usadas na prática
A maioria das aplicações industriais utiliza misturas binárias, isto
é, misturas de apenas dois gases, sendo as mais comuns de CO2 e
N2 ou de CO2 e O2, e só nalguns casos se recorre a misturas
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ABREVIATURA

PA

OPA

LDPE

EVOH

PVdC

PET

OPET

EPS

PP

OPP

PVC

DESIGNAÇÃO

Poliamida

Poliamida orientada

Polietileno de baixa densidade

Copolímero de etileno e álcool vinílico

Cloreto de polivinilideno (Saran)

Poliéster

Poliéster orientado

Poliestireno expandido

Polipropileno

Polipropileno orientado

Policloreto de vinilo

FUNÇÃO

Resistência a elevadas temperaturas, flexibilidade, dureza,

alguma barreira ao gás

Barreira ao gás

Soldadura

Barreira ao gás

Barreira ao gás, barreira à humidade

Rigidez, alguma barreira ao gás

Resistência a elevadas temperaturas, flexibilidade

Rigidez

Barreira à humidade, rigidez, compatível com o microondas

Barreira à humidade, flexibilidade

Rigidez, barreira ao gás

Tabela 1 – Principais materiais de embalagem usados em MAP e as suas características

PRODUTO TEMPO DE EMBALAGEM COM ATMOSFERAS MODIFICADAS (MAP)

PRATELEIRA TIPO DE TIPO DE TEMPO DE

SEM MAP EMBALAGEM ATMOSFERA PRATELEIRA

Chouriço/salpicão 10-20 dias PA/LDPE 20%CO2+80%N2 90 dias

Saladas 3-5 dias BOPP 2-5%O2+3-10% CO2+85-95%N2 7-12 dias

Carnes vermelhas 2-4 dias EPS/EVOH/LDPE 20%CO2+80%O2 8-12 dias

Pizza 7-10 dias OPA/LDPE 40%CO2+60%N2 30 dias

Sandes 2-3 dias PA/PE 30%CO2+70%N2 7-10 dias

Tabela 2 – Vantagens das atmosferas modificadas, tipos de atmosferas e tipos de embalagem



ternárias (incluindo os três gases). Na Tabela 2 apresentam-
-se exemplos de algumas das aplicações mais típicas.

MATERIAIS DE EMBALAGEM
UTILIZADOS EM MAP 

Para além de se modificar o ambiente gasoso da embalagem,
é necessário ter-se em conta que, depois de embalados, os
produtos alimentares não são inertes e as reacções químicas
no alimento e as resultantes da actividade microbiana fazem
com que a atmosfera dentro da embalagem possa sempre
evoluir. Essas evoluções da atmosfera dentro da embalagem,
resultantes da interacção com o produto alimentar e os seus
contaminantes microbiológicos, podem ser mais ou menos
desejáveis. Por essa razão, as embalagens utilizam materiais
com maiores ou menores permeabilidades a tipos de gases
específicos, inibindo, reduzindo ou alterando a troca de gases
entre, por um lado, o produto alimentar e a atmosfera dentro
da embalagem e, por outro, o ar ambiente. São muitos os
materiais de embalagem existentes para estes fins, estando
os principais descritos na Tabela 1.

Verificamos, assim, que em MAP é essencial escolher, para
cada tipo de produto alimentar, um tipo de embalagem e uma
atmosfera que melhor se adeqúe. A Tabela 2 apresenta, a
título exemplificativo, algumas dessas combinações, compa-
rando o tempo de prateleira com e sem MAP e com tipos
específicos de materiais de embalagem.

PERSPECTIVAS FUTURAS

A embalagem de alimentos em atmosfera modificada, para
além de prolongar a vida comercial do produto, mantém quer
a frescura dos alimentos quer as suas características de
sabor, textura e odor, reduz a utilização de conservantes
químicos, reduz as perdas de peso, permite uma melhor
gestão de stocks, reduz os custos de armazenamento, evita a
mistura de odores e melhora a higiene do produto durante o
armazenamento.

No que concerne às embalagens actualmente disponíveis no
mercado e, apesar da aparente diversidade de materiais
existentes, as actuais soluções de embalagem não respon-
dem a todas as necessidades da indústria, surgindo por isso,
recentemente, as embalagens activas que exercem uma
acção positiva sobre o alimento e/ou atmosfera (ex. absor-
vedores de O2, H20, CO2, etileno e emissores de CO2,
antioxidantes e conservantes e ainda nanotecnologias) e as
embalagens inteligentes que monotorizam um ou vários
parâmetros (ex. temperatura, etileno, CO2/O2) e cujo objec-
tivo é fornecer informação ao consumidor sobre o estado de
conservação do alimento.

Manuel Jorge de Sousa, Desenvolvimento de Aplicação de Gases – Linde
Sogás
Manuel Rui Azevedo Alves, professor coordenador da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão – Instituto Politécnico de Viana do Castelo



As embalagens tradicionais contribuíram muito para o desen-
volvimento dos sistemas de distribuição de alimentos. Contudo, a
sociedade de consumo tem-se tornado mais complexa e mais
exigente: sistemas inovadores de embalagem com mais funções
são constantemente procuradas como resposta à exigência de
produtos minimamente processados, sem conservantes, aos
requisitos regulamentares crescentes, aos mercados globais, às
crescentes preocupações com a segurança alimentar e às ameaças
com o bioterrorismo. Assim, as embalagens activas e inteligentes

têm-se tornado mais populares, a nível da investigação e da
indústria, tendo-se criado uma grande expectativa em torno
destes sistemas de embalagem inovadores. 

A embalagem activa está associada à função de conservação e
protecção do alimento. Normalmente faz uso de sistemas que são
capazes de alterar as condições a que o produto está exposto
através da incorporação de componentes que, ou por libertação ou
por absorção de certas substâncias, têm impacte positivo na vida
útil do produto. Os absorvedores de oxigénio (Figura 1), os agentes
antimicrobianos e materiais cuja permeabilidade depende da
temperatura são alguns dos exemplos que podemos encontrar
neste tipo de embalagem. 

A embalagem inteligente está associada à monitorização e
comunicação das condições do produto embalado ou do ambiente
que o circunda. São sistemas desenhados para detectar, sentir,
registar, rastrear e fornecer informação de forma a avisar o utiliza-

dor sobre possíveis problemas, permitindo uma acção em tempo
real, com impacte ao nível da qualidade, da vida útil do produto e da
segurança no consumo. 

Exemplos desta tecnologia incluem: indicadores de tempo-
-temperatura (TTIs) (Figura 2), indicadores de gás, biosensores
e etiquetas de radiofrequência para identificação e/ou moni-
torização das propriedades do produto (Figura 3). Podem também
ser referidos os indicadores de queda (Figura 4) que informam
sobre as condições de manuseamento do produto e as tintas
termocrómicas, já com algumas aplicações, que mostram quan-
do determinada temperatura – desejada ou não – é atingida.
Por exemplo, a temperatura ideal para o consumo de cerveja
ou a temperatura adequada para consumo de uma sopa pré-pre-
parada. 

A nanotecnologia terá, muito provavelmente, um papel muito
importante nesta área, actuando a vários níveis: 

D Na melhoria das propriedades barreira das embalagens à humi-
dade e aos gases, através da incorporação de nanopartículas de
argila dispersas no material;

D Na criação de revestimentos funcionais, por exemplo, materiais
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Promessas à vista

Figura 1 – Absorvedores de oxigénio Figura 2 – Indicadores de tempo-temperatura



com agentes antimicrobianos e conservantes que migram
para o alimento de forma controlada;

D Sensores de microrganismos patogénicos; 
D Tintas inteligentes, para aplicação na rotulagem dos produ-

tos, cujo prazo de validade mencionado na embalagem se
iria alterando de acordo com a história de temperatura do
produto.

As embalagens activas e inteligentes têm maior expressão em
mercados como os EUA e o Japão comparativamente à Europa.
A sua aplicação tem estado mais orientada para produtos de
elevado valor acrescentado e produtos muito sensíveis às
condições de manuseamento na distribuição, como medica-
mentos ou componentes electrónicos e não tanto para o sector
alimentar. Este sector, comparado com outros, é um segmento
com margens baixas, nos quais os períodos de retorno de
investimento são substancialmente maiores e as decisões
sobre a implementação de soluções técnicas com impacte na
estrutura das organizações e na cadeia de distribuição são
mais lentas. A legislação, ainda em elaboração, e os custos
associados a este tipo de tecnologias são também factores
ainda limitativos para a sua aplicação comercial.

__________
Artigo baseado em M.F.F. Poças; T.F. Delgado; F.A.R. Oliveira. Smart
Packaging Technologies for Fruits and Vegetables. Chap. In Smart
Packaging Technologies for Fast Moving Consumer Goods. Kerry, J.
and Butler, P. (Editors). John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 978-0-470-
02802-5. Abril 2008.

Maria de Fátima Poças e Telma Fernandes Delgado, Departamento de
Embalagem da Escola Superior de Biotecnologia – Universidade Católica
Portuguesa  

Figura 3 – Impacte das etiquetas radiofrequência
na distribuição de frutos e vegetais

Figura 4 
Indicador
de queda



É hoje consensual dizer que a alimentação influencia deci-
sivamente a saúde dos indivíduos e das populações, desem-
penhando um papel crucial na manutenção e na prevenção de
diversas doenças, em particular na prevenção e controlo de
doenças crónicas de declaração não obrigatória, tais como a
obesidade, a osteoporose, a diabetes, alguns tipos de cancro,
as doenças cardiovasculares e as doenças orais (OMS, 2002).
Simultaneamente, tem sido crescente a atenção do consumidor
para com a segurança e a qualidade alimentares: o aparecimento
de casos de encefalopatia espongiforme bovina (BSE) transmis-
sível ao homem (doença de Creutzfeldt-Jakob), o uso de hormonas
na produção de carne bovina, a utilização de antibióticos como
promotores do crescimento dos animais, a presença de resíduos
de pesticidas nos vegetais e nos animais, a existência de nitratos
nas águas, as dúvidas associadas à colocação no mercado de
organismos geneticamente modificados, ou ainda os casos de
gripe aviária em seres humanos, reduziram a confiança dos con-
sumidores em relação à segurança dos alimentos. 

Corolário destas duas realidades, uma maior sensibilização do
consumidor para com as questões nutricionais (por motivos de
saúde, éticos ou simplesmente estéticos) a par das referidas 
crises alimentares, tem havido por parte do grande público um
grande interesse pela procura de informações mais completas,
verdadeiras e esclarecedoras quanto à composição, quantidade,

validade e demais propriedades dos produtos alimentares.
Diversos estudos testemunham que, cada vez mais, o consumidor
reclama a presença de informação nutricional na embalagem dos
alimentos. Tendo por base estas preocupações, desenvolveu-se o
Projecto Agro Consumidor.

OBJECTIVOS DO PROJECTO

O projecto Agro n.º 803, intitulado: “O comportamento do consu-
midor face à segurança e qualidade alimentares: percepção do
risco e rotulagem”, designado abreviadamente como Agro Con-
sumidor, desenvolveu-se entre 2003 e 2007 e visou avaliar as
atitudes e comportamentos do consumidor português em três
vertentes principais: face à alimentação, à percepção do risco e à
rotulagem alimentar. Para o efeito, constituiu-se um consórcio
entre o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Ali-
mentares da Universidade do Porto (ICETA-UP, entidade propo-
nente), a Direcção Regional de Agricultura de Entre-Douro e Minho,
a Modelo Continente Hipermercados, SA, a EGI – Sociedade de
Engenharia e Gestão Industrial, Lda. e o Instituto para o Desenvol-
vimento Agrário da Região Norte (entidade cooperante).

Assim, no sentido de avaliar as atitudes dos portugueses face à
alimentação, desenvolveram-se dois inquéritos: um baseado no
pan-European Survey on Consumer Attitudes to Food, Nutrition

and Health (Lappalainen et al., 1998), com
o qual se avaliou o conceito de alimenta-
ção saudável, os benefícios associados à
prática de uma alimentação saudável e as
dificuldades sentidas para a prática de uma
alimentação saudável, e que foi aplicado a
cerca de 1000 consumidores seleccionados
a nível nacional; outro sobre os critérios de
escolha alimentar, baseado no inquérito
original desenvolvido por Steptoe et al.
(1995): Food Choice Questionnaire, tam-
bém aplicado a um conjunto distinto de
cerca de 1000 consumidores seleccionados
a nível nacional.

Relativamente à avaliação da percepção do
risco, estudo que aqui se apresenta de
forma mais desenvolvida, construiu-se um
questionário dividido em três partes: a
primeira relacionava-se com a “percepção
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Figura 1 – Principais perigos e preocupações apontados pelos inquiridos
Valores em percentagem dos inquiridos

Luís M. Cunha e Ana Pinto de Moura

CONSUMIDOR PORTUGUÊS
FACE À SEGURANÇA ALIMENTAR
Projecto Agro Consumidor, desenvolvido entre 2003 e 2007, 
avaliou atitudes do consumidor



do risco” em geral (riscos ambientais, riscos químicos, etc.), tendo-
-se pedido aos cerca de 700 inquiridos (divididos entre Grande
Porto e Grande Lisboa) que assinalassem, a partir de uma lista de
13 problemas (Carlé et al., 2004), os cinco que consideravam os
mais preocupantes. A segunda parte do questionário prendia-se
com a “percepção do risco alimentar”, solicitando-se aos inquiridos
que assinalassem os cinco perigos alimentares que mais o
preocupavam, a partir de uma lista de 13 perigos (Sparks e
Shepherd, 1994). A terceira parte foi traduzida e adaptada a partir
do PFRI – Perceived Food Risk Index Ques-
tionnaire (Fife-Schaw e Rowe, 1996). O PFRI é
um questionário psicométrico cujo principal
objectivo é recolher informação sobre a per-
cepção do consumidor face aos potenciais
riscos alimentares. Cada potencial perigo é
avaliado em 10 itens que podem influenciar a
percepção do público. Os cinco potenciais
perigos alimentares avaliados foram: carne
contaminada com BSE, alimentos geneti-
camente modificados, alimentos contendo
bactérias, alimentos ricos em gorduras e
alimentos salgados. Por sua vez, os dez itens
considerados e sobre os quais cada um dos
perigos anteriormente citados foi classificado
foram: probabilidade da saúde um dia vir a
ser afectada, grau de preocupação, grau de
conhecimento dos cientistas, ser fácil ou
difícil de saber se um alimento está conta-
minado, frequência da ocorrência em Portu-
gal, grau de responsabilidade, grau de peri-
gosidade, grau de controlo, se os eventuais
problemas para a saúde são naturais ou cau-
sados pelo homem e grau de gravidade para
a saúde. Foi pedido aos respondentes que
assinalassem a sua resposta numa escala de 7
categorias (1 a 7) ancorada nos extremos.

Num último estudo avaliaram-se as atitudes e
os comportamentos dos consumidores face à
rotulagem alimentar, estando esta etapa
dividida em duas fases: uma primeira no
decorrer da qual se observaram os compor-
tamentos no interior da loja de cerca de 700
consumidores, do Grande Porto e da Grande
Lisboa, relativamente à compra de refeições
pré-cozinhadas ultracongeladas, carne de
vaca pré-embalada, iogurtes e saladas de
4.ª gama; e uma segunda fase, no decorrer da
qual se entrevistaram cerca de 800 consumi-
dores no ponto de venda, relativamente à fre-
quência de leitura da rotulagem, tipo de infor-
mação lida e razões de leitura e de não-leitura
do rótulo, para as mesmas categorias de
produtos.

Todos os estudos foram realizados tendo em
conta uma população-alvo constituída pelos

indivíduos maiores de 20 anos e aplicando uma amostragem por
quotas, em função do género e do escalão etário.

PERCEPÇÃO DO RISCO ALIMENTAR

Define-se tecnicamente risco alimentar como sendo uma função
da probabilidade de um efeito nocivo para a saúde e da gravidade
desse efeito como consequência de um perigo. Deste modo, dois
constituintes do risco são identificados: a probabilidade de

SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

N.4  |  MAIO 2008  |  47

Figura 2 – Principais perigos alimentares apontados pelos inquiridos 
Valores em percentagem dos inquiridos 

Figura 3 – Médias das valorizações atribuídas a cada um dos dez itens que podem
influenciar a percepção do público relativamente a cinco perigos alimentares

Escalas utilizadas: 1. Probabilidade da saúde vir a ser afectada (1=Nada provável, 7=Muito provável);
2. Grau de preocupação (1=Nada preocupado, 7=Muito preocupado); 3. Grau de conhecimento dos
cientistas (1=Nenhum conhecimento, 7=Muito conhecimento); 4. Fácil ou difícil de saber (1=Impossível
de saber, 7=Muito fácil de saber); 5. Frequência em Portugal (1=Nada frequente, 7=Muito frequente);
6. Grau de responsabilidade (1=Resp. tot. minha, 7=Resp. tot. do Governo); 7. Grau de perigosidade
(1=Muito perig. peq. Quant., 7=Nada perig. grand. Quant.); 8. Grau de controlo (1=Nenhum controlo,
7=Total controlo); 9. Naturais ou causados pelo Homem (1=Riscos Naturais, 7=Riscos causados pelo
Homem); 10. Grau de gravidade (1=Nada grave, 7=Muito grave).



ocorrência de um determinado perigo e a magnitude das conse-
quências dessa mesma ocorrência. Contudo, a noção técnica do
risco é, hoje, alvo de fortes críticas, pondo em questão a utilidade
deste conceito na óptica da compreensão do comportamento do
consumidor. De facto, nem sempre a identificação dos perigos e o
cálculo das suas frequências são conhecidos na totalidade. A
comprová-lo considerem-se as recentes crises alimentares. Por
outro lado, em situações de incerteza quanto à segurança dos
alimentos, o consumidor tende a ponderar muito mais a seve-
ridade das consequências do que a probabilidade da ocorrência de
um efeito nocivo para a sua saúde, efeito designado como risco
percebido. 

Em contrapartida, os especialistas valorizam mais a probabilidade
de ocorrência do efeito nocivo para a saúde. Esta divergência de
opiniões, quanto ao modo como os especialistas (comunidade
científica e técnica) e o público em geral avaliam o risco associado
à ingestão de alimentos, reflecte-se também na forma como
hierarquizam a gravidade dos perigos: os especialistas apontam
os perigos microbiológicos como sendo os mais graves para a
saúde humana, enquanto que os consumidores estão mais
preocupados com os perigos químicos (por exemplo, pesticidas e
potenciadores de crescimento), se bem que, nos dias de hoje, os
perigos microbiológicos tendem a ser mais valorizados pelos
consumidores. De igual modo, os especialistas valorizam mais os
perigos associados ao estilo de vida (falta de exercício físico, dieta
alimentar pouco saudável, o acto de fumar), enquanto que os
consumidores, em geral, se revelam pouco preocupados, conside-
rando que as consequências associadas a estes perigos “só
acontecem aos outros”. Para Slovic (1987) as reacções dos consu-
midores face ao risco podem ser entendidas tendo em conta as
suas características psicológicas e sociais. O autor identificou três
factores que afectam a percepção do mesmo, a saber: o receio dos

perigos envolvidos, o desconhecimento dos riscos em questão e o
número de pessoas expostas ao risco.

RESULTADOS, CONCLUSÕES E DIRECTRIZES
PARA O FUTURO

O trabalho sobre a percepção do risco alimentar, com os inquéritos
realizados no final de 2005, revelou que os cinco principais
problemas que mais preocupam os portugueses relacionam-se
essencialmente com as questões económicas, de saúde e de
segurança. De facto, como se pode constatar pela observação
da Figura 1, o “desemprego” em ex-quo com a “SIDA” foram tidos
como os principais problemas dos portugueses (70%), seguidos
do “terrorismo” (59%), “miséria e exclusão” (48%) e “insegurança”
(41 %). O “risco alimentar” surge na décima posição (27%), reve-
lando uma aparente confiança nas instituições nacionais, na regu-
lação do mercado alimentar e na qualidade da sua oferta. 

Esta abordagem é, em parte, corroborada pelos resultados obtidos
quanto aos principais perigos alimentares, considerando que os
cinco principais perigos que mais preocupam os consumidores
portugueses dizem essencialmente respeito aos perigos
associados ao “estilo de vida”, encabeçando a referida lista o
“consumo de “gorduras” e o “excesso de sal” (60% e 59%,
respectivamente), seguidos dos “pesticidas” (48%) em ex-quo com
o “consumo de álcool” e “comer em excesso” (46%) em ex-quo com
“alimentos contendo bactérias” (ver Figura 2). Tais resultados
poderão advir, por um lado, de uma interpretação quanto à difi-
culdade dos portugueses praticarem uma alimentação saudável,
como verificado aliás por resultados deste Projecto (Moura et al.,
2006), bem como do facto dos media nacionais intensificarem as
suas mensagens em relação às complicações associadas à prática
de uma má alimentação (nomeadamente no que diz respeito à
obesidade e às doenças cardiovasculares).

Curiosamente, da avaliação por parte dos inquiridos dos cinco
perigos alimentares em estudo, conclui-se que o consumidor
português atribui, a si mesmo, a responsabilidade do acto de
ingerir “gorduras” e “alimentos salgados”, bem como a acção de
ingerir tais alimentos está sob o seu domínio (ver Figura 3). Ou
seja, o consumidor português não imputa a terceiros a respon-
sabilidade de poder vir a sofrer nefastas consequências associa-
das aos perigos alimentares que considerou como mais importan-
tes, se bem que são precisamente sobre estes perigos que o
mesmo considera ter mais conhecimento, muito embora este
conhecimento acrescido não permita minimizar o receio pelas
suas consequências (ver Figura 4).

Encontramo-nos, assim, perante um paradoxo. De um modo geral,
os consumidores tendem a preocuparem-se mais com os perigos
que lhes são externos e que, no fundo, não controlam, como é o
caso dos resíduos de pesticidas, das novas viroses, dos resíduos de
metais e das contaminações bacterianas (Eurobarómetro, 2006).
Em contrapartida, os portugueses tendem a valorizar mais os
perigos associados à nutrição e à saúde (estilos de vida), muito
embora os referidos perigos se apresentem mais controláveis, de
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Figura 4 – Médias das valorizações obtidas para um dos
factores (receio, conhecimento e amplitude – representado
pelo diâmetro dos círculos) relacionados com a percepção
do público, relativamente a cinco perigos alimentares 

Os factores foram obtidos por análise factorial exploratória aplicada aos dez
itens que avaliam directamente a percepção do público face aos perigos
alimentares.



reconhecida responsabilidade e sobre os quais os consumidores
portugueses apresentam um melhor conhecimento. Em causa está
o facto de a acção ser, em princípio, controlada pelas próprias
pessoas, promovendo o sentimento de que as doenças que podem
advir das más práticas de alimentação atingirem “outras pessoas”,
não havendo por conseguinte uma necessidade de alterar
comportamentos e acatar mensagens de sensibilização.

Em suma, decorrente dos actuais estilos de vida e face ao
continuado deslumbramento pelo consumo (resultante, em parte,
do prolongado isolamento a que o país esteve sujeito, bem como
às insistentes e aguerridas estratégias de marketing desenvol-
vidas pelas empresas que operam à escala mundial), os portu-
gueses depressa se desvincularam das práticas de uma alimen-
tação saudável.

Face ao exposto importa assim desmistificar, mediante fortes
campanhas institucionais, o conceito de dieta mediterrânica (o
que não deixa de ser irónico, considerando que, há cerca de 30
anos, a dita dieta fazia parte do quotidiano alimentar da gene-
ralidade dos portugueses), tornando-a moderna e actual. Por
exemplo, importa reforçar que o tempo de cocção dos legumes é
equivalente ao tempo de preparação de uma refeição congelada
“para ir ao forno” (considerando o tempo de aquecimento do forno),

e que comer uma maçã (com casca) é tão fácil e saboroso como
comer um snack (basta lavar uma maçã, em vez de abrir a emba-
lagem). Partindo porém da suposição de que o consumo da referida
maçã poderia ser ainda mais apelativo caso a mesma se encon-
trasse já fatiada (determinadas cadeias de fast-food e de super-
mercados apresentam actualmente este produto na sua oferta),
importa igualmente que a indústria alimentar desenvolva soluções
de conveniência com a preocupação do saudável a preços acessíveis.
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Sendo o hospital uma organização especializada na recuperação
do estado de saúde dos seus utentes, a alimentação, fazendo
parte das amenidades fornecidas a nível hoteleiro, torna-se uma
área vital e de impacte marcante para o doente, contribuindo para
o seu bem-estar, recuperação e melhoria da sua qualidade de
vida.

A área da alimentação tem sido, de igual forma, considerada e
valorizada pelos sistemas da qualidade desenvolvidos pelas
entidades responsáveis pela acreditação das instituições de
saúde – Joint Commission International (JCI) e Health Quality
Service do King´s Fund (HQS-KF) – que têm como objectivo orien-
tar as instituições hospitalares no sentido de melhorar a quali-
dade dos cuidados de saúde prestados, procedendo para o efeito
a uma supervisão da estrutura e organização das mesmas. Segun-
do estas entidades, os hospitais devem possuir serviços de
nutrição e alimentação/serviços de alimentação e dietética
(SNA/SAD) organizados, responsáveis pelo circuito da alimen-
tação hospitalar e pela terapia nutricional. Reforçando estas
questões, em 2003, a União Europeia aprovou uma resolução –
ResAP (2003) 3 – com o objectivo de transmitir, pormenori-
zadamente, as medidas a implementar pelos hospitais nas áreas

da nutrição e alimentação, no sentido do combate à desnutrição
hospitalar e alcance de padrões elevados de qualidade e segu-
rança alimentar. 

Apesar do avanço notável na área da alimentação, segundo
estudos de Peres, E. e da DECO – Associação de Defesa do Consu-
midor, de 1984 e 2005, respectivamente, a falta de higiene e as
más condições de conservação dos alimentos ainda são proble-
mas detectados na alimentação hospitalar.

OBJECTIVOS DO ESTUDO

O presente trabalho teve por base um estudo descritivo, cujo
objectivo primordial foi avaliar a evolução da situação alimentar
nos hospitais portugueses no que diz respeito a pessoal, circui-
tos, instalações e equipamentos, por comparação com o pano-
rama encontrado em 1992 e 1997, em estudos semelhantes, e no
Relatório da Direcção-Geral de Saúde, publicado em 2006, con-
frontado ainda os resultados obtidos com a legislação actual ou,
em caso da sua inexistência, com o que é definido como boa
prática pelas instituições de referência na matéria.

O estudo alicerçou-se num inquérito de administração directa,
enviado a todos os hospitais adstritos ao Ministério da Saúde
(n=114). A análise estatística dos resultados foi realizada através
do programa SPSS®, versão 14.0 para Windows® XP, tendo sido os
valores obtidos comparados pelo teste do Qui-Quadrado. O nível
de significância utilizado foi de 5%. Dos inquéritos enviados,
foram recebidas 59 respostas (52%), observando-se uma maior
participação dos hospitais localizados nas regiões norte e centro
do país. Deste total, 22% das instituições pertencem à categoria
de hospital especializado.

Actualmente, em 5% dos hospitais portugueses inquiridos não
existe um serviço específico responsável pela nutrição e alimen-
tação dos doentes internados. Contudo, é evidente a evolução
positiva ao longo dos últimos 15 anos em relação ao número de
hospitais que apresentam um SNA/SAD, demonstrando uma
preocupação crescente de ampliar e adaptar o conceito de dieta
hospitalar às tendências inovadoras da gastronomia no mercado
globalizado da alimentação e nutrição/dietética (Fig. 1). 

O SNA/SAD de um estabelecimento hospitalar deve contar com um
quadro de pessoal adequado, tanto ao nível quantitativo como
qualitativo, com vista a atingir os objectivos a que se propõe e a
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SITUAÇÃO ALIMENTAR
NOS HOSPITAIS PORTUGUESES
Uma avaliação feita no âmbito do estágio académico realizado no Instituto
Português de Oncologia do Porto em 2006/2007
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contribuir para a consecução dos objectivos gerais do hospital.
Nesta matéria, constata-se uma melhoria significativa nos
últimos 15 anos (p=0,013), mantendo-se, no entanto, um défice
de pessoal técnico especializado nos SNA/SAD dos hospitais
portugueses, uma vez que o rácio obtido aponta para a existên-
cia de um nutricionista para 336 camas e de um dietista para
203 camas (Fig. 1). 

Segundo Mezomo, I. um Serviço de Alimentação consome 12 a
13% do investimento de um hospital, o que explica a tendência
crescente do sector da saúde para concessionar a sua actividade
de restauração com o objectivo de reduzir, de forma efectiva,
os custos com a alimentação. Os resultados do presente estudo
evidenciam essa mesma tendência, dado que 80% dos hospitais
possuem empresa de restauração colectiva responsável pelo
fornecimento da alimentação hospitalar. Desse total, verifica-se
que em 94% dos casos o hospital procede a auditorias higio-
-sanitárias à empresa concessionária (Fig. 1). 

CIRCUITO DOS ALIMENTOS 
CUIDADOS ESPERADOS

A escolha e a recepção dos géneros alimentícios revestem-se de
grande importância, por serem etapas que iniciam todo o circuito
alimentar. A existência de uma comissão de recepção composta
por técnicos aptos a exercer tais operações tem vindo a diminuir,
conduzindo ao estabelecimento de um paralelismo entre esta
diminuição e o aumento da contratação por parte dos hospitais de
empresas de restauração colectiva a quem atribuem tais funções
(Fig. 2).    

Após a recepção dos géneros, segue-se o seu armazenamento,
etapa igualmente importante para a qualidade da alimentação.
Na maioria dos casos (84%), a área de recepção é contígua ao
armazém de géneros e em 79% dos hospitais existe proximidade
entre este e a cozinha.

Nas zonas de preparação dos alimentos, as operações devem ser
devidamente organizadas com o intuito de não pôr em causa a
segurança e higiene dos alimentos, uma vez que habitualmente a
preparação ocorre à temperatura ambiente, aumentando o risco
de contaminações cruzadas e, consequentemente, de toxinfec-

ções alimentares. Acontece que em Portugal 13% dos hospitais
inquiridos não apresenta zonas de preparação individualizadas
(Fig. 2).

Uma fase crítica do circuito alimentar corresponde à descon-
gelação dos alimentos. Esta operação deve processar-se a tem-
peraturas adequadas, no sentido de se evitar a proliferação
microbiana. No presente estudo verifica-se que a maioria dos
hospitais (73%) recorre à refrigeração como método de des-
congelação. 

Todos os produtos hortícolas e alguns frutos que são servidos em
cru devem ser bem lavados e desinfectados, já que grande parte
das intoxicações alimentares resulta de procedimentos de higie-
nização incorrectos na sua preparação e manipulação. Os resul-
tados são bastante positivos, na medida em que na quase tota-
lidade dos hospitais (98%) procede-se à desinfecção deste tipo de
alimentos (Fig. 2).

A fim de assegurar que a preparação e a confecção dos alimentos
contribuem para a garantia da qualidade e segurança alimentar,
alguns parâmetros devem ser controlados regularmente, nomea-
damente os tempos de exposição e as temperaturas dos
alimentos. Procede-se ao controlo das temperaturas durante a
preparação e confecção em 26% e 65% dos hospitais, respec-
tivamente (Fig. 2). Actualmente, a confecção das refeições para
distribuição a quente ocorre em 88% dos hospitais e para a
distribuição a frio em 11% dos casos. Na primeira situação, o
número médio de refeições diárias servidas é de 575, passando
este valor para 1144 refeições no segundo caso (Fig. 2).

Em situação de suspeita de ocorrência de um surto de origem
alimentar, a análise de amostras das refeições facilita a iden-
tificação da causa e auxilia na aplicação de medidas correctivas
que previnam ocorrências similares no futuro. Nos resultados
obtidos, observa-se que 88% dos hospitais procedem à recolha
diária de amostras das refeições confeccionadas, sendo que em
84% desses hospitais as amostras são objecto de análise micro-
biológica, muito embora apenas 48% o realizem com uma perio-
dicidade mensal (Fig. 2).

Em matéria de planeamento das instalações da cozinha e sectores
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Ano 1992 (n=111)1 1997 (n=108)2 2006 (n=93)3 2007 (n=114)4

Existência SNA/SAD Sim – 91% Sim – 90% Sim – 82% Sim – 95%

Criação SNA/SAD > 15 Anos: 28% > 15 Anos: 37% -------- > 15 Anos: 57%

Pessoal Técnico Sim – 83% Sim – 92% -------- Sim – 98%

Especializado (p=0,013)

Dotação/nº camas 1 Dietista/ 199 1 Dietista/ 189 -------- 1 Dietista/ 203

Nutricion./ 913 1 Nutricinion./ 1409 -------- 1 Nutricion./ 336

Empresa Sim – 45% Sim – 64% Sim – 82% Sim – 80%

Concessionária (p<0,001)

Nº Refeições/dia 6 /dia – 22% 6 /dia – 34% -------- 6 /dia – 59%

Figura 1
Caracterização
do Serviço de
Nutrição e
Alimentação/
/Serviço de
Alimentação e
Dietética
(SNA/SAD) 

1 Alves P, 1992; 2 Guerreiro T, 1997; 3 DGS, 2006; 4 Noronha M, 2007
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que lhe são adstritos, é inquestionável a necessidade de consul-
toria de um profissional especializado em alimentação e nutri-
ção/dietética para que aspectos que afectem a operacionalidade
sejam evitados, entre os quais, cruzamento de circuitos. A arqui-
tectura da cozinha não permite que se cumpra o princípio da
marcha-em-frente em 30% dos hospitais portugueses, dos quais
11% são acreditados (Fig. 2).

Já na fase de distribuição das refeições, é fundamental controlar
a temperatura dos alimentos e o tempo que decorre entre o final
da confecção e o momento em que a refeição é entregue ao
utente, de modo a salvaguardar a segurança alimentar. Relativa-
mente ao sistema de distribuição de refeições, sabe-se que o
sistema centralizado é mais prático, higiénico e funcional,
conduzindo a um maior controlo dos custos, menor manipulação
dos alimentos, melhor conservação da temperatura dos alimen-
tos, maior supervisão por parte do nutricionista/dietista e redu-
ção dos stocks avançados nas copas. De facto, é o que se verifica
em 88% dos hospitais portugueses no que se refere ao empra-
tamento das refeições principais (almoços e jantares). O mesmo
não se verifica na preparação das refeições intercalares, já que
apenas 49% referem o método centralizado (Fig. 2).

O reaquecimento/regeneração das refeições nas copas dos
serviços é referido por 45% dos estabelecimentos, facto que
denota um sistema precário de acondicionamento das refeições
após a confecção e durante o transporte até aos internamentos,

conduzindo a uma diminuição das características nutricionais e
organolépticas da alimentação fornecida (Fig. 2).

Atingir um elevado padrão ao nível da limpeza e desinfecção é um
objectivo que não deve ser descurado. Um programa higio-
-sanitário eficaz e adequado às instalações, equipamentos e
utensílios é necessário, de modo a assegurar um estado de
higiene tal que previna o desenvolvimento de contaminações ou
pragas no estabelecimento hospitalar. No presente estudo, a
quase totalidade das instituições (93%) refere a existência de
planos de limpeza extra-rotina, verificando-se também que todas
mencionam a realização de programas de desinfestação (Fig. 2).

De acordo com as orientações do HQS-KF, o SNA/SAD deve ter a
capacidade de garantir uma alimentação adequada e adaptada às
diferentes patologias mais frequentes de cada hospital. Assim,
torna-se primordial a existência de um Manual de Dietas que
permita a uniformização e estandardização de critérios nutri-
cionais/dietéticos, a simplificação do trabalho na cozinha e a
garantia das dietas prescritas. Comparando com os estudos ante-
riores (Fig.2), observa-se um aumento significativo (p<0,001) dos
hospitais que mencionam a sua existência.

Em matéria de segurança alimentar, o Regulamento (CE) n.º 852/
/2004, de 29 de Abril, estabelece para o sector alimentar a obri-
gatoriedade de criar e aplicar processos baseados nos princípios
do HACCP. Nos últimos 10 anos, constatou-se um aumento

Ano

Comissão de:

Escolha

Recepção

Zonas de Preparação Individualizadas

Desinfecção de Saladas/Fruta

Controlo da T. 0C:

Preparação

Confecção

Sistema de Distribuição a Quente

Controlo Microbiológico das Refeições

Estado de Conservação 

da Cozinha

Cruzamento de Circuitos

Empratamento:

Refeições Principais

Refeições Intercalares

Reaquecimento das Refeições nas Copas

Programas de Desinfestação

Aplicação do HACCP

Manual de Dietas

Aplicação de Inquéritos de Aceitabilidade

Acções Formação e Actualização do Pessoal

Figura 2 – Circuito alimentar

1992 (n=111)1

Sim – 59%

Sim – 76%

--------

Sim – 56%

Sim – 20%

Sim – 12%

Sim – 100%

Sim – 35%

MB a S 79%

NS 21%

Sim – 49%

--------

--------

Sim – 50%

Sim – 86%

--------

Sim – 63%

Sim – 67%

Sim – 58%

1997 (n=108)2

Sim – 41%

Sim – 38%

Não – 6%

Sim – 78%

--------

--------

Sim – 98%

Sim – 54%

MB a S 75%

NS 25%

Sim – 43%

--------

--------

Sim – 56%

Sim – 98%

Sim – 30%

Sim – 73%

--------

Sim – 85%

2006 (n=93)3

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Sim – 88%

--------

--------

Cozinha – 87%

Cozinha – 53%

--------

Sim – 100%

--------

Sim – 95%

Sim – 81%

--------

2007 (n=114)4

Sim – 38%

Sim – 46%

Não – 13%

Sim – 98%

Sim – 26%

Sim – 65%

Sim – 88%

Sim – 84%

MB a S 79%

NS 21%

Sim – 30%

Cozinha – 88%

Cozinha – 49%

Sim – 45%

Sim – 100%

(p<0,001)

Sim – 58%

(p=0,002)

Sim – 95%

(p<0,001)

Sim – 88%

Sim – 88%

MB – Muito Bom; S – Satisfatório; NS – Não Satisfatório; HACCP – Hazard Analysis Control Critical Points
1 Alves P, 1992; 2 Guerreiro T, 1997; 3 DGS, 2006; 4 Noronha M, 2007



significativo (p=0,002) dos hospitais que implementaram o
referido sistema, revelando uma maior sensibilização por parte
das instituições para esta questão de importância fulcral (Fig. 2).

No que respeita a programas de formação e actualização, o
HQS-KF recomenda que todo o pessoal envolvido em operações
alimentares receba formação inicial e actualização anual relativa
ao manuseamento de alimentos, práticas de higiene alimentar e
saúde e segurança no trabalho. A maioria dos hospitais (88%)
refere a realização de acções de formação e actualização sobre
temas variados (Fig. 2).

A alimentação dos utentes deve constituir a base de todo o
trabalho prestado num SNA/SAD. Como tal, as suas opiniões
relativas à gama e qualidade dos serviços prestados devem ser
procuradas activamente e os resultados usados para melhorar o
serviço. É possível constatar que a maioria dos hospitais procede
à realização de inquéritos de aceitabilidade das refeições,
essencialmente de periodicidade semestral.

CONCLUSÕES

Observando a realidade nos hospitais portugueses ao nível da
gestão institucional do SNA/SAD e dos recursos humanos
envolvidos, torna-se evidente o esforço que tem sido desenvol-
vido de há 15 anos a esta parte, no sentido de melhorar o
atendimento e a prestação de cuidados nutricionais ao doente.
Ainda assim, ao comparar essa mesma realidade com o que está
legislado e com o que é preconizado pelas instituições de
referência na matéria, verifica-se que há necessidade de reunir
mais esforços e recursos no sentido de alterar, melhorar e inovar
para obter o melhor funcionamento dos SNA/SAD nos esta-
belecimentos hospitalares públicos em Portugal.

Surge, então, a necessidade de:

D Dar continuidade à criação ou reestruturação dos SNA/SAD
existentes nos hospitais portugueses;

D Reforçar o número de profissionais com formação específica
nas áreas de alimentação e nutrição/dietética a exercer fun-
ções nos nossos hospitais;

D Remodelar e proceder à manutenção das instalações;
D Implementar o sistema de segurança alimentar HACCP nas

cozi-nhas hospitalares;
D Incentivar os SNA/SAD à certificação;
D Adoptar as medidas preconizadas na Resolução do Conselho

Europeu (ResAP (2003) 3), de 12 de Novembro, relativas à
garantia da qualidade e segurança alimentar.

Colocar em prática estas propostas permite a continuação de um
longo trabalho positivo que tem vindo a ser desenvolvido na área
da alimentação, revertendo os aspectos menos favoráveis que
actualmente constituem falhas nos SNA/SAD dos hospitais
portugueses.  

Mafalda Noronha, nutricionista – Nordigal



O sal (cloreto de sódio, NaCl) tem uma importância central tanto a
nível fisiológico como económico, no entanto o seu consumo é um
tópico controverso, especialmente entre os responsáveis pela
saúde pública, a indústria e os próprios consumidores.

É do conhecimento geral que os portugueses têm como hábito o
consumo excessivo de sal, mas são também sobejamente conhe-
cidos os malefícios associados a este “vício”. O principal problema
surge quando há um aporte excessivo de sódio para o organismo.
Neste caso, podem desenvolver-se situações críticas para a saú-
de, como cancro gástrico, osteoporose e hipertensão, sendo que
esta pode degenerar em todo um rol de doenças do foro cardíaco
(enfarte, insuficiência cardíaca), cerebral (AVC), renal ou hepático.
Consciente desta situação, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
recomenda que se consuma, no máximo, 5g de sal por dia.

Dado que a população portuguesa tem por hábito incluir sopa nas
duas refeições principais (almoço e jantar), o que é uma atitude
positiva pelos benefícios que este “prato” traz à saúde, efectuou-
-se um estudo que procurou responder a três questões específicas:
por um lado, quantificar o sal ingerido através da sopa, verificando
a contribuição desta para a dose máxima diária recomendada; por
outro, avaliar se há diferenças significativas nos diversos locais
de alimentação colectiva considerados e, ainda, avaliar a menor
percentagem de sal na sopa aceite por um grupo de provadores.

PARTE EXPERIMENTAL

Este estudo teve lugar de Dezembro de 2006 a Abril de 2007,
período durante o qual foram recolhidas e analisadas 119 amos-
tras de sopa provenientes de diversos hospitais, estabelecimen-
tos de ensino, empresas e restaurantes da zona norte do país

(Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães, Braga, Vila Real, Vila do
Conde, Maia, Régua e Matosinhos). A quantidade de sal presente
em cada amostra foi determinada indirectamente através do teor
de cloretos e este, por sua vez, determinado pelo método de
Charpentier-Volhard. 

Numa fase posterior realizou-se um pequeno estudo de carácter
sensorial, com o qual se pretendeu apurar a aceitação da
população perante sopas com teor de sal reduzido e até que ponto
a redução é perceptível. Para tal, recorreu-se a um conjunto de
oito amostras com diferentes quantidades de sal, numa gama que
variou de 0 a 1,14g NaCl%, de acordo com a Figura 1. O conjunto
de amostras foi construído com base no valor médio (0,67g NaCl%)
obtido na análise das 119 amostras de sopa. Ao conjunto de 22
provadores voluntários foi pedido que ordenasse as sopas por
ordem crescente de salinidade (menos salgado para mais salgado)
e que as classificasse de acordo com a sua preferência (extrema-
mente desagradável a extremamente agradável).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

qAnálise química
No total de 119 amostras analisadas (Figuras 2 e 3) encontrou-se
um valor médio de 0,67g%, numa gama que variou entre 0,20 e
1,02g NaCl% (mínimo e máximo, respectivamente). A quantidade
de sopa que constitui uma dose é bastante variável (170 a 505g),
sendo que o sal fornecido pela sopa numa refeição depende, em
parte, desta quantidade. Assim, é também importante reportar os
resultados à dose servida. Neste caso, o valor médio foi 2,14g
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SAL EM SOPAS 
A determinação do teor de sal em sopas servidas em hospitais, escolas,
empresas e restaurantes da zona norte do país foi objecto de estudo entre
Dezembro de 2006 e Abril de 2007

g NaCl / 100 g Variação em relação Percentagem 
sopa ao valor médio de aceitação

1 0,00 -100% 09%

2 0,16 - 75% 41%

3 0,33 - 50% 46%

4 0,49 - 25% 58%

5 0,67 valor médio 63%

6 0,85 + 30% 41%

7 0,98 + 50% 14%

8 1,14 + 75% 09%

Figura 1 – Relação entre a concentração de sal na sopa
e a aceitação dos inquiridos
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A amostra 5 corresponde ao valor médio encontrado na análise das
119 amostras.



NaCl/dose, com 0,39 e 4,05g NaCl/dose, como valores mínimo e
máximo.

As sopas hospitalares apresentaram o valor médio mais baixo,
0,54g NaCl%. Nos estabelecimentos de ensino superior e
profissional foram analisadas 36 amostras, obtendo-se um valor
médio de 0,66g NaCl%. À semelhança destes, também nas
empresas as sopas apresentam valor médio de sal (0,68g NaCl%)
próximo da média total (0,67g NaCl%), mas no entanto detec-
tou-se a concentração mais elevada,  1,02g NaCl%.

De todas as sopas analisadas, as dos restaurantes são as que, em
média, mais sal têm na sua composição (0,78g NaCl%), sendo que
este facto ainda se acentua mais quando os resultados se referem
à dose (3,31g NaCl/dose). Ou seja, apenas com uma dose de sopa
é possível atingir mais de metade dos 5g diários recomenda-
dos pela OMS. De registar é o facto de ter sido encontrada nos res-
taurantes uma amostra com 4,05g NaCl/dose, o que repre-
senta 80% da dose diária de sal! Tendo em consideração que a
este há ainda a adicionar o sal proveniente de outros alimentos
ingeridos ao longo do dia, é fácil perceber que se consomem
diariamente quantidades alarmantes de sal. Estas constatações
são preocupantes, atendendo a que revelam pouco controlo nas
unidades de alimentação colectiva no que diz respeito aos níveis

de sal adicionado, contribuindo para um consumo exagerado e
maléfico do mesmo.

qAnálise sensorial
Neste ensaio, o grupo mostrou a sua preferência pelas amostras 5
e 4 (Figura 1), que correspondem respectivamente ao valor médio
(0,67g NaCl%) e à redução de 25% (0,49g NaCl%). Há ainda uma
percentagem de 41% dos inquiridos que aceita uma redução para
um quarto do valor médio. Todas as amostras em que houve
redução de sal, exceptuando a amostra sem nenhum, têm boa
aceitação, pelo que é de acreditar que se possa optar pela prática
de menos adição deste tempero na confecção dos alimentos.

CONCLUSÃO

Os dados obtidos ao longo deste trabalho levam a considerar que,
só através da sopa, são consumidas diariamente quantidades
elevadas de sal.

Uma parte da resolução deste problema passa pela educação dos
hábitos alimentares, no sentido de uma alimentação mais sau-
dável, sendo essa facilitada quando ocorre desde tenra idade.
Outra medida a tomar seria introduzir na legislação um limite
máximo de sal para um maior número de géneros alimentícios, o
que conduziria a um benefício para a saúde. De um modo geral,
deve evitar-se a ingestão de alimentos salgados, tais como enchi-
dos, fumados, aperitivos salgados, etc., bem como o uso do saleiro
à mesa, devendo a população ser orientada no sentido de utilizar o
mínimo de sal na preparação dos alimentos. 

Espera-se que estes resultados incentivem os intervenientes no
fornecimento de refeições a tomarem medidas no sentido de uma
confecção com menos sal, com a qual todos beneficiaríamos.

Embora este trabalho dê uma pequena visão do consumo de sal em
sopas, para mostrar a realidade do país urge levar a cabo estudos
mais detalhados, com uma amostragem mais representativa.

Ana Teresa Reis, estagiária
Maria Manuel Toscano, Técnica de Diagnóstico e Terapêutica
Maria Cristina Meister, Coordenadora do Laboratório de Química dos Alimen-
tos – Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P., Porto
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Hospitais Estab. Ensino Empresas Restaurantes TOTAL

Nº amostras 29 36 44 10 119

Média 0,54±0,18 0,66±0,09 0,68±0,63 0,78±0,46 0,67±0,13

Moda 0,52 0,63 0,58 - 0,63

Mínimo 0,20 0,46 0,39 0,64 0,20

Máximo 0,95 0,84 1,02 0,93 1,02

Média 1,55±0,56 1,81±0,39 1,89±0,56 3,31±0,73 2,14±0,79

Moda 1,36 1,53 1,77 - 1,53

Mínimo 0,39 1,26 0,96 1,67 0,39

Máximo 2,79 2,88 3,83 4,05 4,05g
 N
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Figura 2
Resultados
obtidos
com a análise
de 119 sopas

Figura 3
Comparação
entre a
quantidade
média de sal
(g% e g/dose)
nas várias
instituições

Os resultados apresentados referem-se à quantidade de sal por cada 100g de sopa (g NaCl%) e à quantidade de sal presente
na totalidade da dose de sopa servida (g NaCl/dose). Para ambos os casos é apresentado o valor médio, a moda, bem como os
valores mínimo e máximo encontrados.



O pão é o produto obtido da amassadura, fermentação e cozedura,
em condições adequadas, das farinhas de trigo, centeio, triticale
ou milho, estremes ou em mistura, com água potável e fermento
ou levedura. Pode ainda conter sal e outros ingredientes,
nomeadamente aditivos e auxiliares tecnológicos, nas condições
legalmente fixadas [1]. Fazendo parte da base da dieta medi-
terrânica, o pão conhece inúmeras variedades conforme a região
onde é produzido. Em Portugal são conhecidas mais de 100 varie-
dades [2]. A matéria-prima utilizada (trigo, milho ou centeio) tem a
ver com o clima e com a zona do país. Entre o pão de milho, pão de
trigo, pão de centeio, pão de mistura ou pão integral, é possível
obter vários tipos de pão conforme o processo de fabrico e o tipo de
fermentação. 

Ao longo dos últimos anos assistiu-se à
associação da imagem do pão à do ali-
mento que engorda, levando ao decrés-
cimo do consumo doméstico para menos
de metade nos últimos 40 anos. Mesmo
assim, o pão continua a ser um alimento
base na dieta de muitas famílias, cal-
culando-se que o consumo médio por
pessoa seja de aproximadamente três
fatias por dia [2]. Naturalmente, o con-
sumo de pão deve ser diário e modera-
do, associado a uma dieta equilibrada.

O consumo regular de pão faz com que este produto assuma uma
importância elevada na alimentação, podendo constituir uma
fonte de sal pouco evidente, pois dificilmente se associa a sua
ingestão ao consumo de sal. 

A associação, no ser humano, entre a ingestão de sal (NaCl) e a
pressão arterial está bem evidenciada [3-7]. No entanto, o efeito
depende da idade e da história familiar de hipertensão [8]. Além
disso, há dados que sugerem um risco aumentado de cancro para a
ingestão exagerada de alimentos tradicionais conservados em sal
[9,10]. A ingestão de alimentos salgados pode aumentar o risco de
infecção por Helicobacter pylori e ter uma acção sinérgica no
desenvolvimento de cancro gástrico. 

Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos
(EFSA), os consumos médios diários de sódio na Europa variam
entre 3-5g (cerca de 8-11g de sal) [11], valores significativa-
mente superiores às doses recomendadas (cerca de 1,5g de
sódio/dia em adultos, equivalente a 3,8g de sal). As recomenda-
ções da Organização Mundial de Saúde (OMS) sugerem um
consumo diário de 5g sal (2g sódio) para adultos. A American
Heart Association e o Committee on Medical Aspects of Food and
Nutrition Policy recomendam um valor ligeiramente superior a 6g
de sal por dia. A Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, da
National Academy of Sciences, publicou em 2004 uma listagem
detalhada relacionando os vários estágios do ser humano com o
teor de sal recomendado [12]. 

ESTUDO NO GRANDE PORTO

No sentido de avaliar entre nós os teores de sal fornecidos pela
ingestão de pão, avaliaram-se 160 amostras, constituídas por nove

SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

56 |  N.4  |  MAIO 2008

Sofia Almeida

O SAL E OS CLORETOS NO PÃO 
No âmbito de uma tese de mestrado de 2008, avaliou-se o teor de sal no pão
vendido em hipermercados e padarias locais do Grande Porto

Figura 1 – Montagem FIA para avaliação e aplicação dos eléctrodos selectivos.
POT: decimilivoltímetro; REG: registador
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variedades de pão adquiridas em vários hipermercados e padarias
locais da região do Grande Porto.

As amostras integraram as categorias indicadas na legislação [1]
e as que, ao mesmo tempo, se encontravam disponíveis no
mercado em análise, designadamente pão de trigo, pão integral,
pão de centeio, pão de mistura, broa de milho, pão sem sal, pão
meio sal, pão-de-leite e pão de água. Foram adquiridas amostras
em todos os hipermercados desta região. Para cada um deles
foram colhidas amostras em três locais de venda ao público,
sempre que possível, em cidades diferentes. As padarias locais
localizavam-se em Gaia, Maia, Matosinhos, Paços de Ferreira e
Porto e tinham fabrico próprio. A origem do pão foi codificada. 

De um pão inteiro, previamente cortado em pequenos pedaços,
retirou-se, aleatoriamente, uma toma de 5g que foi seca em
estufa a 1050C durante 1h, pulverizada e transferida quantita-
tivamente para um frasco de 500mL. Adicionaram-se cerca de
450mL de água ultrapura previamente aquecida e colocou-se a
mistura em rotação vertical automática (25 rotações por minuto)
durante 1h. A mistura ficou em repouso durante 24h a 40C,
completou-se o volume à temperatura ambiente e filtrou-se, por
gravidade, em filtro de 0,45μm. 

Para a realização deste estudo propôs-se um método novo de
análise em linha, baseado em sistemas de Análise por Injecção em
Fluxo (FIA – Flow Injection Analysis) com detecção potenciomé-

trica, no sentido de ser mais adequado a determinações de rotina.
As montagens FIA eram constituídas por um sistema de pro-
pulsão, uma unidade de introdução da amostra, um sistema de
transporte e/ou mistura de soluções e, ainda, uma unidade de
detecção e registo dos sinais analíticos (Figura 1). 

RESULTADOS OBTIDOS

As frequências simples e acumuladas das amostras consideradas
neste estudo encontram-se indicadas na Tabela 1. De forma
global, os pães de trigo, integral, de centeio e de mistura têm
valores de frequências similares nos hipermercados e nas
padarias locais da região metropolitana do Porto. O pão sem sal é
de mais difícil acesso ao consumidor. A reduzida frequência deste
produto parece induzir o reduzido interesse do consumidor na
sua aquisição e aparece “compensado” pelo pão meio-sal, que
constitui quase 6% das amostras recolhidas. 

As determinações de cloreto pelo método proposto apresentaram
desvios relativos aos métodos de comparação inferiores a 10%,
sugerindo a exactidão dos resultados obtidos. Os coeficientes de
correlação múltipla (R), o coeficiente de determinação (R2) e o
coeficiente de determinação ajustado entre os valores obtidos
pelos métodos de FIA e de Fluxo Contínuo Segmentado (FCS) foram,
respectivamente, 0,993; 0,987 e 0,987. O erro padrão da estimativa
foi 3,48. O método proposto apresenta vantagens de carácter
económico e ambiental. O sistema estabelecido permite a análise
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Figura 2
Representação dos
valores de sódio e o
valor equivalente em
sódio esperado pela
adição de NaCl ao pão,
por FIA a) e FCS b)

Tabela 1 
Frequência amostral
e percentagem dos
vários tipos de pão
da Região Norte

Tipo de Pão Frequência (N) Percentagem (%)

Pão de trigo 19 16,0

Pão integral 19 16,0

Pão de centeio 17 14,3

Pão de mistura 18 15,1

Broa de Milho 13 10,9

Pão sem sal 2 1,7

Pão meio sal 7 5,9

Pão-de-leite 10 8,4

Pão de água 14 11,8

Total 119 100,0



de cerca de 60 amostras por hora, emitindo cerca de 2L de resíduos
nesse período de tempo. Estes resíduos são de natureza aquosa e
constituídos por sulfato, sódio e cloreto. O volume de amostra
consumido em cada análise é de 300μm.

As mesmas amostras foram avaliadas em termos do seu teor em
sódio através de técnica potenciométrica associada a um eléctro-
do selectivo de sódio comercial. As correlações entre as concen-
trações de sódio obtidas experimentalmente e o valor equivalente
em sódio esperado pela adição de NaCl ao pão estão repre-
sentadas nas Figuras 2 a) e 2 b). Os valores não seguem uma
tendência clara, apresentando desvios negativos e positivos.

Assim, no caso em que os teores de sódio no pão foram superiores
aos valores esperados (calculados a partir do teor de cloreto)
houve uma fonte adicional de sódio, para além da própria adição
de NaCl. No caso contrário houve uma fonte adicional de cloreto.
Estas fontes podem ter origem nos diversos ingredientes
utilizados aquando da preparação do pão.

Agrupando todos os resultados obtidos mediante o local de
aquisição, encontram-se valores médios de cloreto entre 0,9 e
1,01g/100g de pão. A variabilidade encontrada é elevada, com
valores mínimos e máximos de cloreto compreendidos entre 0,07 e
1,5g por 100g de pão. Este registo contribui para que não seja
visível a existência de diferenças significativas entre os teores de
cloreto e sódio nos vários locais de venda. Para um nível de signifi-
cância de 0,05, o teste Tukey sugere a inexistência de diferenças
significativas entre os níveis de cloreto no pão dos diversos locais
de venda considerados neste estudo. 

Quando os resultados são agrupados de acordo com o tipo de pão,
verifica-se uma elevada dispersão de teores de cloreto. A caixa
de bigodes obtida para estes dados encontra-se representada
na Figura 3. A caixa de bigodes é um rectângulo que assinala os
quartis da distribuição e que posiciona nos extremos de cada
bigode as observações mínima e máxima. 

Entre as amostras estudadas, os pães de trigo, de centeio e de
mistura apresentam valores de cloreto muito próximos entre si e
em torno de 1g/100g de pão (1,6g se expresso em cloreto de
sódio, o sal de cozinha comum). Contrariamente, o pão integral, a
broa de milho e o pão-de-leite apresentam a mais elevada disper-
são de valores entre si. Esta situação implica que o consumidor
não tenha a percepção real do teor de cloretos e/ou sal nestes
pães. Algumas amostras de broa e de pão-de-leite analisa-

das apresentam quase mais
50% em cloretos do que o valor
médio observado para o pão de
trigo normal. Por outro lado, o
pão integral não está sempre
associado a valores de sal mui-
to reduzidos, como é do senso
comum da população, podendo
apresentar valores superiores
aos do pão de trigo. A mesma
situação foi constatada para o
pão meio-sal. Os valores de clo-
reto mais elevados obtidos
nestes pães são próximos dos
valores mais baixos registados
para os pães de trigo, centeio e
de mistura. Neste sentido, a
designação meio-sal não pode
ser entendida como literal,
ficando o consumidor por saber
qual o verdadeiro teor de clore-
tos/sal nestas amostras.
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Figura 3 – Diagrama de bigodes para os teores de cloreto
(g/100g de pão) nas amostras de pão

Cidades Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

Cloreto Sódio* Cloreto Sódio* Cloreto Sódio* Cloreto Sódio*

Alfena 0,90 0,58 0,11 0,07 0,78 0,51 1,12 0,90

Braga 0,99 0,64 0,25 0,16 0,49 0,32 1,18 0,99

Gaia 0,84 0,54 0,33 0,21 0,07 0,05 1,22 0,84

Paços de Ferreira 0,88 0,57 0,15 0,10 0,75 0,49 1,09 0,88

Valongo 0,89 0,58 0,22 0,14 0,58 0,38 1,17 0,89

Sta Maria da Feira 0,90 0,58 0,23 0,15 0,38 0,25 1,15 0,90

Matosinhos 0,93 0,60 0,17 0,11 0,61 0,40 1,18 0,93

Vila Nova da Telha 1,03 0,67 0,15 0,10 0,92 0,60 1,14 1,03

Porto - Sé 0,98 0,63 0,21 0,14 0,52 0,34 1,23 0,98

Porto - Cedofeita 1,10 0,71 0,09 0,06 0,96 0,62 1,23 1,10

Porto - Paranhos 0,97 0,63 0,02 0,01 0,95 0,62 0,98 0,97

Maia 0,93 0,60 0,23 0,15 0,57 0,37 1,43 0,93

Gondomar 1,12 0,72 0,20 0,13 0,95 0,62 1,50 1,12

Rio Tinto 0,88 0,57 --- --- 0,88 0,57 0,88 0,57

Porto - Baixa 1,04 0,67 0,08 0,05 0,99 0,64 1,09 1,04

Porto - Antas 0,89 0,57 0,46 0,30 0,08 0,05 1,18 0,89

* Valor equivalente em sódio

Tabela 2 – Valores máximos e mínimos, média e desvio padrão do teor de cloreto e de sódio
agrupados por cidade e expressos em g/100g de pão



As avaliações estatísticas ANOVA baseadas no teste Tukey indicam
diferenças significativas entre os vários tipos de pão. Para um
nível de significância de 0,05, concluiu-se que os pães sem sal e
meio sal são estatisticamente diferentes entre si e dos restantes
tipos de pão. Isto é, os níveis de cloreto nas amostras de pão sem
sal são diferentes dos níveis de cloreto no pão de amostras meio
sal e, por sua vez, estes dois grupos são diferentes dos restantes
tipos de pão.

Agrupando os resultados obtidos pela cidade de proveniência, os
valores médios oscilam entre 0,8 e 1,12g de cloreto/100g de pão
(Tabela 2). Os valores mais baixos foram obtidos na cidade de
Gaia e os mais elevados na cidade de Gondomar. A amplitude de
variação dos valores médios não é, porém, muito elevada. A maior
dispersão de valores dentro de cada cidade foi encontrada na
região Porto–Antas. Apesar da dispersão observada, os teores
de cloreto nas amostras parecem não ser diferentes para um nível
de significância de 0,05. 

CONCLUSÃO

Do ponto de vista estatístico, os teores de cloreto nas amostras
analisadas são diferentes segundo o tipo de pão. Os pães sem sal e
os de meio-sal parecem ser diferentes entre si e dos restantes
tipos de pão analisados. O mesmo não acontece comparando os
hipermercados/padarias e as cidades. 

Numa perspectiva mais dirigida ao consumidor é importante
ressaltar a grande diversidade de valores encontrada nos pães
cujo teor em cloretos/sal seria esperadamente reduzido. São
exemplos o pão meio-sal e o pão integral. Por outro lado, o teor de
cloretos/sal ingerido na broa de milho ou no pão-de-leite depende
do local da sua aquisição.
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O conceito de segurança alimentar foi criado e tem vindo a impor-
-se de forma crescente ao consumidor e consequentemente à
indústria, fruto de uma evolução nos hábitos alimentares e de um
controlo cada vez mais rigoroso na qualidade dos alimentos. A
indústria de transformação de alimentos acompanhou as necessi-
dades cada vez mais exigentes do consumidor, introduzindo uma
enorme variedade de produtos no mercado. A capacidade de
transporte e armazenamento tornou, por seu lado, possível
colocar qualquer tipo de alimento em qualquer parte do globo em
menos de 24 horas. 

O controlo tornou-se consequentemente mais apertado, tanto a
nível da presença de microrganismos indesejáveis como na
verificação da fidelidade dos parâmetros que constam no rótulo do
produto. A competitividade das empresas do sector tem vindo a
tornar-se dependente da eficácia e celeridade deste controlo, bem
como do aumento da eficiência dos processos. 

Os processos biotecnológicos e todas as técnicas deles decorren-
tes têm-se mostrado ferramentas importantes e acompanhado
este processo evolutivo com inovações que permitem dar respos-
tas essenciais e de forma expedita. Numa breve enumeração
de técnicas existentes podem destacar-se as imunológicas (testes
ELISA, imunofluorescência) e as técnicas associadas à Biologia
Molecular, tais como o PCR (Polimerase Chain Reaction), PCR em
Tempo Real, RT-PCR, microchips, entre outras. 

Com o aparecimento da técnica PCR, são poucos os ramos da Biolo-
gia que não a podem adoptar como ferramenta de diagnóstico e
investigação. Para além do controlo da qualidade microbioló-
gica dos alimentos, pode citar-se o controlo da rotulagem, a detec-
ção de OGM, a identificação de espécies, o diagnóstico no sector
primário, entre outros.

Existem vários diplomas legais respeitantes à rotulagem de dife-
rentes produtos alimentares aprovados nos últimos anos, nomea-
damente: 

q Decreto-Lei n.º 50/2003, que estabelece critérios para a rotu-
lagem da carne e produtos cárneos; 

q Decreto-Lei n.º 243/2003, respeitante ao regime de rastreabili-
dade e de controlo das exigências de informação dos produtos
da pesca e da aquacultura;

q Anexo I à Portaria n.º 587/2006, que legisla os nomes comerciais
permitidos para pescado e produtos da pesca;

q Decreto-Lei n.º 164/2004, que assegura a obrigatoriedade de
rotulagem em caso de presença de material geneticamente
modificado, quando numa percentagem igual ou superior a 0,9; 

q Decreto-Lei n.º 126/2005, que obriga à rotulagem dos alimen-
tos em que possa ter entrado qualquer alérgeno no processo
de produção, mesmo que se encontre em valores vestigiais. 

Devido à exigência legal é necessário a verificação por laboratórios
independentes do rigor da informação dos rótulos. A utilização
de técnicas de Biologia Molecular possibilita ainda ultrapassar a
problemática da análise de alimentos sujeitos a tratamentos, tais
como elevadas temperaturas e pressão, salga, moagem, entre
outros, uma vez que se utiliza a molécula de DNA, menos passível
de sofrer degradação do que, por exemplo, as proteínas. 

A possibilidade de substituição de espécies mais valiosas por
outras de menor valor comercial e, portanto, a ocorrência de práti-
cas fraudulentas são comummente observadas, nomeadamente
em produtos da pesca, cárneos, lácteos, entre outros (Tabela 1).
A detecção de fraudes é importante para garantir preferências
alimentares do consumidor, seja por motivos sociais, religiosos,
intolerância a determinadas substâncias ou apenas por opção
pessoal. Por exemplo, supõe-se que cerca de 30% dos portugue-
ses seja intolerante à lactose, que quando ingerida provoca a
inflamação do intestino causando mal-estar. 

As alergias alimentares afectam uma percentagem considerável
da população, sendo as mais comuns as alergias a frutos secos,
peixe e marisco, soja, ovos, entre outros. Mesmo quantidades
vestigiais desses produtos podem provocar reacções alérgicas em
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Tabela 1 – Exemplos de alimentos com possibilidade de substituição de espécies mais valiosas por outras de menor valor comercial

Queijos em que existe a

substituição de leites das

espécies rotuladas por leites

de valor comercial mais baixo.

Leite, iogurtes, gelados

(por ex. incorporação de

leites de origem animal em

leites de soja).

PRODUTOS CÁRNEOS

Enchidos (alheiras, aves,

porco), hambúrgueres (vaca,

porco), patés (pato) e outros

produtos transformados.

PRODUTOS DA PESCA

Conservas (atum, sardinha),

pratos pré-cozinhados

(bacalhau), filetes (pescada,

espadarte, etc).

PRODUTOS LÁCTEOS



algumas pessoas mais sensíveis. Daí a necessidade de rotular
alimentos que possam conter quantidades mínimas desses
produtos.

A introdução no mercado de Organismos Geneticamente
Modificados (OGM) veio levantar o véu das potencialidades do
melho-ramento vegetal para a produção de espécies mais
resistentes a pragas e pesticidas, resultando daí um aumento
de produção. No entanto, é importante promover a rastreabili-
dade deste tipo de produtos para facilitar a rotulagem exacta da
quantidade de OGM nos alimentos e o seu respectivo controlo no
produto final. 

PAPEL DA BIOTECNOLOGIA

Os desenvolvimentos relacionados com a Biotecnologia vieram
trazer novas soluções também na área da segurança alimen-
tar. Neste âmbito, o PCR assume-se de relevante importância
quando permite, por exemplo, a identificação em tempo útil
de E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes e Salmonella, cau-
sas frequentes de intoxicações alimentares, bem como de
Legionella pneumophila que contamina águas refrigeradas,
entre todas as outras que representem perigo para a saúde pú-
blica. A curto prazo estes métodos de análise deverão ser con-
templados nos planos HACCP, com vista ao despiste de peri-
gos alimentares. Tornar-se-á, assim, possível oferecer ao con-

sumidor uma segurança acrescida em toda a cadeia alimentar.

Ainda através de técnicas imunológicas, tais como ELISA, é possível
detectar a presença de determinados resíduos de fármacos
veterinários nos alimentos, tais como beta-agonistas e antibió-
ticos. Os beta-agonistas, como por exemplo o clembuterol,
mabuterol, bromobuterol, etc., são utilizados para induzir o rápido
crescimento nos animais para consumo humano e podem
constituir um risco aquando da ingestão de carne com resíduos
destes compostos, o que determinou a proibição do seu uso em
produção animal na União Europeia. Por outro lado, os anti-
bióticos, como o cloranfenicol, são utilizados para tratar infecções
bacterianas. Esta substância, após consumida, pode penetrar nas
células humanas e provocar efeitos adversos, podendo ser
encontrados resíduos em peixes, crustáceos, produtos cárneos,
mel, leite e ovos. 

O leque de técnicas com base na Biotecnologia que se pode
oferecer prima pela rapidez, fiabilidade e extrema sensibilidade,
permitindo uma intervenção mais precoce em qualquer ponto da
linha de produção/transformação de produtos alimentares.
Possibilita ainda o aumento da eficiência da rastreabilidade da
cadeia, acrescentando valor ao produto final. 

Ricardo Quinta, Ana Oliveira e Ana Henriques – Departamento de Investigação
e Desenvolvimento da Controlvet
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Creio que todos hão-de concordar se eu disser que a empresa não é
um fim em si mesma. Ninguém em sã consciência cria uma empre-
sa só por criar uma empresa. A empresa, geralmente, é um
instrumento na persecução de um objectivo maior. Mas que tipo
de instrumento? É aí que surgem várias filosofias e interpretações.
O objectivo por trás da empresa poderá ser, exclusivamente,
produzir lucro? Há os que afirmam que sim. Mesmo neste caso,
porém, este não pode ser o objectivo final, a não ser que o
empresário guarde todo o lucro numa conta bancária. Neste caso,
seu objectivo final será o de tornar-se o defunto mais rico do
cemitério! De qualquer modo, nalgum momento, estes lucros
acabarão por produzir riquezas que se espalharão pela sociedade.

Na visão de pensadores mais modernos, como Peter Drucker, por
exemplo, a empresa bem sucedida nos nossos dias será aquela que
procurará a acumulação de conhecimentos tecnológicos, de
conhecimentos organizacionais e, só como consequência, obterá
a acumulação de capitais. Se antigamente (na fase agrícola, que
Alvin Toffler chama de “primeira vaga”) a terra era o factor decisivo
de produção e, em tempos mais recentes (na “segunda vaga”
da revolução industrial) era o capital, representado por prédios,
equipamentos e bens instrumentais, hoje, este factor decisivo é
o conhecimento tecnológico e organizacional (a “terceira vaga”). 

Este conceito vem claramente exposto nas reflexões de outro
estudioso do assunto, o Papa João Paulo II na sua Encíclica
Centesimus Annus, que o completa ao afirmar: “A finalidade da
empresa não é simplesmente a produção de benefícios, mas
principalmente a própria existência da empresa como comunidade
de pessoas que, de diversas maneiras, procuram a satisfação das
suas necessidades fundamentais e constituem um grupo parti-
cular a serviço da sociedade inteira”.

Tanto na visão de Drucker como na de João Paulo II, estes conceitos
implicam uma série de compromissos que a empresa assume,
tanto com a sociedade em que se insere quanto com as pessoas
que a integram: a comunidade, os clientes, os fornecedores, os
representantes de recursos públicos ou privados, o governo, as
condições de trabalho, a capacitação dos colaboradores, a utili-
zação de métodos participativos, etc.

Mas é preciso tomar cuidado para não se cair no extremo oposto da
tese do “lucro como única finalidade”. Não se pode atribuir à
empresa toda uma carga de responsabilidades sociais das quais o
Estado quer fugir por todos os meios, por não ter a capacidade de

assumir a sua gigantesca dívida social. A posição intermédia e
adequada, na opinião de cada vez mais pensadores, técnicos,
professores e empresários, consiste em respeitar a tríplice reali-
dade da empresa: económica, ambiental e social.

CRIAÇÃO DA NORMA 

Foi sentindo esta necessidade que em Portugal se desenvolveu a
primeira norma certificável que abordasse estes três vectores.
Seguindo as regras internacionalmente impostas para a elabo-
ração de normas, a Associação Portugusa de Ética Empresarial
(APEE), organismo de normalização sectorial para as questões da
ética e responsabilidade social, reuniu várias entidades repre-
sentativas de consumidores, governo, indústria, ONGs, sindicatos
e organizações de serviços de suporte e outras (entidades de ensi-
no, organismos de certificação, entidades de investigação, etc).

O trabalho dos representantes de todos estes grupos de
interesse conduziu à elaboração e publicação da norma por-
tuguesa do Sistema de Gestão da Responsabilidade Social
– NP 4469-1:2007 em Março último pelo Instituto Português da
Qualidade (IPQ). Assim sendo, esta norma procurou juntar os três
vectores (económico, ambiental e social) e relacioná-los, isto é,
que incorpore as expectativas das partes interessadas para que a
organização maximize os seus resultados no chamado “triple
bottom line”.

A organização terá então na sua análise estratégica de analisar
e decidir sobre que missão, visão, valores, política, sistema,
objectivos e práticas deverá adoptar, nomeadamente quanto aos
aspectos relacionados com o governo da organização, direitos
humanos, igualdade de oportunidades, práticas laborais, ambien-
te, práticas operacionais, consumidores, envolvimento da comuni-
dade e desenvolvimento da sociedade. A organização terá que,
de acordo com a sua estratégia, do mercado e valores culturais,
decidir como abordar todos estes aspectos de forma sistémica e
que possibilite a maximização dos seus resultados ao nível
económico, social e ambiental. No fundo, terá que procurar quais as
soluções que viabilizem as relações, neste caso, de “win-win-win”.

ESPECIFICIDADES DA NORMA

A NP 4469 define um sistema de gestão baseado no ciclo PDCA
(plan, do, check, act), perfeitamente integrável com os demais
sistemas de gestão, que auxilia a organização a criar e manter a
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sua política e práticas de responsabilidade social. Os requisitos
desta norma são genéricos e pretende-se que sejam aplicáveis a
todas as organizações públicas ou privadas, independentemente
do tipo, dimensão e personalidade jurídica. A implementação
deste sistema de gestão permitirá:

q As empresas induzirem níveis superiores de empenhamento
entre os seus colaboradores, contribuindo para maior produ-
tividade, elevados níveis de criatividade e menor absentismo
pela criação de um melhor ambiente de trabalho. Assim como,
pelo seu exemplo, gerarem entre os seus colaboradores um
clima favorável que os impele para a adopção de compor-
tamentos de cidadania organizacional (ex. acções de ajuda
interpessoal, espírito de equipa, identificação com a organi-
zação, harmonia interpessoal, iniciativa individual, sugestões
construtivas).

q As empresas diminuírem os seus custos com acidentes e doen-
ças, sejam eles os directos (ex. seguros, tratamentos médi-
cos/clínicos/cirúrgicos) ou indirectos (ex. absentismo devido a
baixas por doença, deterioração do clima social), através de
sistemas preventivos relacionados com a higiene, saúde e
segurança no trabalho.

q O cumprimento da regulamentação, previnindo as empresas de
acções judiciais, deixando assim intacta a sua reputação e
evitando custos judiciais perniciosos.

q Melhoria no acesso ao mercado de capitais e a financiamento,
visto cada vez mais estes recorrerem progressivamente a listas
de verificação de carácter social e ambiental para avaliarem os
riscos da concessão de empréstimos a empresas ou de inves-
timento nelas, ou acesso a índices bolsistas de valores éticos
como o Dow Johnson Sustainable Index, reforçando a sua
cotação, daí advindo vantagens financeiras concretas.

q Decisões de melhor qualidade pelo maior empenhamento dos
membros organizacionais na implementação das decisões
tomadas através de políticas de participação dos trabalhadores
(ou seus representantes) nessas decisões.

q Reforço do desempenho individual e organizacional pelo
incremento das competências técnicas e sociais da organi-
zação, através de políticas de formação dos trabalhadores. 

q Redução dos níveis de stress e absentismo dos colaboradores
através da adopção de políticas de conciliação da vida familiar e
profissional.

q Uma gestão ambientalmente mais responsável, conduzindo as
empresas a simultaneamente alcançar dois objectivos: menor
delapidação de recursos naturais e menores custos na utiliza-
ção dos mesmos.

q Atracção e retenção mais fácil dos colaboradores mais talen-
tosos.

q Reforço das ligações com os clientes e os fornecedores pelas
suas actuações socialmente responsáveis, traduzindo-se em
relações de confiança, evitando processos judiciais e promo-
vendo os laços de cooperação (ex. partilha de informação, de
novas tecnologias).

q Maior penetração em novos mercados pela quantidade cres-
cente de consumidores a preocupar-se com a aquisição de
produtos social e ambientalmente responsáveis (nomeda-
mente atentos aos rótulos sociais e ecológicos), dispondo-se a
pagar mais por eles. 

q Menores conflitos com ONGs, comunidades locais, trabalha-
dores e seus representantes, entidades públicas, órgãos gover-
namentais, etc.

Estes são alguns factores que aliados a muitos outros podem criar
um verdadeiro factor de diferenciação pela competitividade às
organizações que optarem por implementar e certificar-se segun-
do o sistema de gestão da nova norma portuguesa de Responsa-
bilidade Social, NP 4469-1:2007.

Ricardo Ferro, Director de Business Development do Bureau Veritas Certifi-
cation e presidente da CT 164 – Responsabilidade Social
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Sistemas de incentivo à inovação
Portaria n.º 1464/2007, de 15 de Novembro:

“Artigo 11 – Despesas elegíveis
1. Consideram-se elegíveis as seguintes despesas: 
c)
…/…
vii) – Despesas inerentes à certificação de sistemas, produtos e serviços, nomea-
damente despesas com a entidade certificadora, assistência técnica específica,
ensaios e dispositivos de medição e monitorização, calibrações, bibliografia e
acções de divulgação; 
viii) – Despesas inerentes ao desenvolvimento de sistemas de gestão pela
qualidade total e à participação em prémios nacionais e internacionais;
ix) – Implementação de sistemas de planeamento e controlo; 
x) – Despesas inerentes à obtenção do rótulo ecológico e à certificação e marcação
de produtos”;

Data de candidatura: 15 de Outubro a 31 de Dezembro de 2008
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O QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacio-
nal proporciona aos Estados-membros da União
Europeia os últimos incentivos para o perío-
do 2007-2013. Os seus objectivos estratégicos
foram organizados em torno de três grandes
temas: Potencial Humano, Valorização do Território
e Factores de Competitividade, os quais se sis-
tematizam através de programas operacionais
temáticos e programas operacionais regionais
para as regiões do Continente e para as duas
Regiões Autónomas.

O Programa Operacional Temático Potencial Huma-
no, financiado pelo Fundo Social Europeu (FSE),
coloca no centro dos seus objectivos as pessoas,
tendo em vista as suas qualificações, a promoção
do emprego e da inclusão social, assim como as
condições para a valorização de uma cidadania
plena. O Programa Operacional Temático Valori-
zação do Território, financiado no âmbito do FEDER
e do Fundo de Coesão, elege como prioridades
dotar o país e as suas regiões de melhores condi-
ções para atrair o investimento produtivo e de
melhores condições de vida para as populacões. 

Por último, o Programa Operacional Temático Fac-
tores de Competitividade, financiado pelo FEDER,
inclui as intervenções que têm por objectivo
estimular a qualificação do tecido produtivo, atra-
vés da inovação, do desenvolvimento científico e
tecnológico, da modernização e internacionali-
zação empresariais e do estímulo ao empreende-
dorismo. 

Neste âmbito estão abertas as candidaturas para
apoio, nomeadamente das PME, aos investimentos
em factores dinâmicos da competitividade, parti-
cularmente para a implementação e certificação
de sistemas de gestão da Qualidade, Ambiental,
Responsabilidade Social, Segurança e Saúde no
Trabalho e da Inovação. Assim, transcrevem-se os
extractos das portarias que contemplam as elegi-
bilidades referidas.

Mais informação em: www.incentivos.qren.pt

Carla Pinto, directora de Marketing da APCER

Sistemas de incentivo à qualificação
e internacionalização de PME

Portaria n.º 1463/2007, de 15 de Novembro:
“Artigo 5º
1 – São susceptíveis de apoio as seguintes tipologias de investimento em factores
dinâmicos da competitividade:
…/…
e) Qualidade – Certificação, no âmbito do Sistema Português da Qualidade (SPQ),
de sistemas de gestão da qualidade, certificação de produtos e serviços com
obtenção de marcas, bem como a implementação de sistemas de gestão pela
qualidade total;
f) Ambiente – Investimentos associados a controlo de emissões, auditorias
ambientais, gestão de resíduos, redução de ruído, gestão eficiente da água,
introdução de tecnologias eco-eficientes, bem como certificação, no âmbito do
SPQ, de sistemas de gestão ambiental, obtenção do rótulo ecológico, Sistema de
Eco-Gestão e Auditoria (EMAS);
g) Inovação – Investimentos associados à aquisição de serviços de consultoria e
de apoio à inovação, bem como à certificação, no âmbito do SPQ, de sistemas de
gestão da investigação, desenvolvimento e inovação (IDI); 
m) Responsabilidade social e segurança e saúde no trabalho – Investimentos de
melhoria das condições de higiene, segurança e saúde no trabalho, bem como na
certificação de sistemas de gestão da responsabilidade social, de sistemas de
gestão da segurança alimentar, de sistemas de gestão de recursos humanos e de
sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho, no âmbito do SPQ; “

Data de candidatura: 15 de Setembro a 14 de Novembro de 2008
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Qual a sua opinião sobre o nível de resposta do ensino superior em
matéria de formação destinada aos diferentes elos da cadeia
alimentar?
Em Portugal somos muito ricos em termos da diversidade de
formação nas áreas de intervenção dos alimentos. Seja ao nível do
ensino universitário seja do politécnico, a oferta é alargada,
nomeadamente, em número de licenciaturas. A partir do levanta-
mento exaustivo que fiz há alguns meses atrás, incluindo cursos
nucleares e outros mais laterais, encontrei mais de 70 que tinham
algo a ver com os alimentos. Sobre se esta oferta cobre ou não toda
a cadeia alimentar, diria também que sim, embora a procura se
situe cada vez menos no sector primário e cada vez mais no secun-
dário e, sobretudo, no terciário. Em termos geográficos, diria que
existe também um certo equilíbrio na oferta, ainda que se assista a
determinadas concentrações com ênfase temática: nas zonas mais
rurais é esperado que a componente agrícola domine na formação
alimentar, enquanto que nas zonas mais urbanas predomina a
componente do serviço ou da nutrição.
Se, por outro lado, falarmos de formação intermédia, a situação é
distinta. Tanto o número de escolas como o número de titularida-
des de diplomas existentes é relativamente limitado. Há restrições
consideráveis de oferta neste nível de ensino, as quais poderão
reflectir ao mesmo tempo alguma falta de procura por parte dos
jovens formandos. Com efeito, quanto mais novos são os forman-
dos, mais difícil se torna convencê-los a enveredar por formação na
componente alimento, especialmente mercê de alguma conotação
histórica com o sector primário.

A Escola Superior de Biotecnologia, da Universidade Católica Portu-
guesa, é a instituição de referência nacional ao nível do conhe-
cimento científico-tecnológico na área dos alimentos e da sua
transformação, sendo frequentemente chamada a ajudar na
definição de políticas públicas e no desenvolvimento de acções
educativas, formativas e com forte componente em I&D. Seu
director há mais de 10 anos, F. Xavier Malcata é um reconhecido
investigador internacional, com uma vasta obra publicada e líder
de um grupo de investigação.
Foi galardoado recentemente com o Danisco Internacional Dairy
Science Award pelo seu trabalho com lacticínios tradicionais
portugueses. É consultor da EFSA para a área de materiais
em contacto com os alimentos e membro do Conselho Científico
da ASAE. Defende que a investigação é inspirada pela verdade
enquanto valor e que a educação é o seu principal instrumento.

Em contrapartida, a procura dos mais jovens por formação inter-
média é mais notória ao nível da hotelaria!
O que confirma a apetência também dos mais jovens pelo sector
terciário e por serviços no âmbito do turismo, indo ao encontro
da vocação turística que tem sido mobilizadora a nível nacional.
Portugal apresenta uma conjugação de factores que o torna num
destino turístico por excelência, desde o clima ameno à riqueza
paisagística, passando também por uma enorme riqueza de pro-
dutos alimentares, pela sua gastronomia tradicional e pela sua
competitiva enologia.

Como enquadra os chefes de cozinha, nomeadamente enquanto
profissionais da qualidade gastronómica, no contexto da formação
para a garantia da segurança alimentar?
A qualidade tem, a meu ver, de ser entendida como um conceito
global e transversal. Oferecer qualidade pressupõe a capacidade
de um bem ou um serviço satisfazer as exigências ou as necessida-
des de quem o vai consumir. Imagino que a qualidade organoléptica
seja importante, um prato esteticamente apresentado é sem
dúvida mais apetecível, mas se produzir uma intoxicação alimentar,
todos irão acusá-lo de falta de qualidade à partida. A segurança
alimentar é, portanto, um requisito essencial da qualidade. 
Relativamente aos chefes de cozinha, diria que têm uma apetência
cada vez maior por novas intervenções, o que os leva a procurar
know-how junto das entidades que o produzem. Muitos profis-
sionais têm actualmente formação académica e, porque necessi-
tam de se diferenciar em relação à concorrência, procuram evoluir

F. Xavier Malcata

FALTA AO PAÍS
CAPACIDADE EMPRESARIAL
E ORGANIZATIVA



nos conhecimentos técnico-científicos que possuem. Alguns chefes
de cozinha vão já buscar inspiração a produtos e processos tradi-
cionais, sejam eles produtos com denominação de origem sejam
eles característicos de uma determinada região, aos quais depois
adicionam componentes de inovação e diferenciação, sempre
mantendo a segurança como moldura, acabando por criar algo que
assume a sua assinatura e contribui para a afirmação de uma nova
cozinha portuguesa.

Mas face à necessidade legal de implementação do HACCP, será
uma classe profissional permeável a regras do exterior?
Quando falamos de um chefe de cozinha, falamos essencialmente
de um artista que, como qualquer artista, tem alguma dificuldade
em aplicar normas à sua forma de expressão e em ver regulamen-
tados os seus actos de criação. Olhar para um chefe como um
profissional de um mundo um pouco diferente, certamente muito
idealista, pode levar-nos a pensar que serão menos sensíveis ao
cumprimento de regras gerais. Porém, devo sublinhar que são
vários os chefes de cozinha que têm procurado a Escola Superior de
Biotecnologia (ESB) para complementarem a sua formação e aper-
feiçoarem a sua prestação, com vista a produzirem intervenções
diferentes nas suas matrizes e nos seus procedimentos culinários.
No ramo da hotelaria, temos também cada vez mais procura de
formação avançada por parte daqueles que serão nos próximos
anos profissionais de elevado background, não só em termos
gastronómicos mas também nas componentes enológica, cultural e
ambiental. Profissionais que serão verdadeiros embaixadores para
quem nos visita, promovendo um turismo de topo destinado a um
público selectivo e apreciador do conceito de slow life.

INTERAGIR COM
O MEIO ENVOLVENTE

Ainda não é tradição em Portugal o ensino superior constituir-se
parceiro dos operadores económicos. O que falta para que isso
aconteça?
O que falta desde há muitos anos é as universidades voltarem-se
para o exterior. E afirmo isto com o máximo de à-vontade, porquanto
a ESB foi criada há mais de duas décadas precisamente numa lógica
de prestar serviço a terceiros, em vez de se constituir como centro
da atenção de terceiros. Trata-se, em última análise, de fazer aquilo
que há muito se faz nos Estados Unidos ou no Norte da Europa:
colocar a universidade ao serviço da sua envolvente sócio-
-económica. E estar ao serviço dessa envolvente não significa fazer
trabalho gratuito para que outrém obtenha lucro a partir das
nossas ideias, significa que a nossa formação é orientada para o
mercado, sendo potenciadora de empregabilidade e garantin-
do que aquilo que investigamos terá alguma aplicabilidade no
médio/longo prazo. Os resultados da produção de conhecimento de
fronteira não têm de ser imediatos, mas devem responder a pro-
blemas que existem na prática, seja ao nível do queijo ou do vinho
tradicionais, ou para melhorar a qualidade da alheira. É objectivo da
ESB produzir conhecimento e transferi-lo para o exterior, de modo
a criar riqueza e valor acrescentado, contribuindo para o desen-
volvimento do país, algo que é ainda incipiente nas universidades
portuguesas.

A I&D continua a desenvolver-se mais segundo o interesse acadé-
mico que o da envolvente sócio-económica?
Sim, a investigação continua a seguir muito o interesse académico.
O ensino universitário nacional é ainda hoje dominado pelas uni-
versidades estatais, que absorvem a maior percentagem de alunos,
não tendo assim (ou não tinham até há pouco tempo) de vender
serviços ao exterior, porque tal estava fora da sua estratégia e pos-
tura e o orçamento estatal afigurava-se como suficiente. Contudo,
vender serviços significa que há alguém para os comprar. Não basta
haver capacidade instalada nas universidades, se niguém estiver
disposto a comprar esse know-how. Só agora é que as universi-
dades, mercê nomeadamente das restrições de financiamento por
parte do Estado, estão a olhar para o exterior e a procurar gerar
recursos próprios. Porém, em termos gerais o sector universitário
ainda não está virado para o exterior de forma suficientemente
abrangente, nem está dedicado de modo genuíno e estratégico às
necessidades do meio envolvente.

A ESB está felizmente bastante avançada nessa matéria. Como
afirmei atrás, é uma realidade com mais de 20 anos e constituiu-se
neste perído como um parceiro ao serviço da sociedade, o que já
não nos obriga a procurar as empresas, dado que são estas que vêm
até nós. Neste momento, por óbvias dificuldades de recursos huma-
nos, o nosso problema é dar resposta a todas as solicitações que
nos fazem. As empresas perceberam finalmente que, se querem
vingar num mercado cada vez mais global e competitivo, têm de
diversificar e inovar. As nossas parcerias são em número cada vez
maior e o reconhecimento do nosso trabalho tem conduzido à fide-
lização de uma carteira crescente de clientes, os quais voltam com
encomendas sempre maiores e mais interessantes.

E entre as próprias escolas, nomeadamente num mesmo campus
universitário, a troca de conhecimentos é habitual? Cada uma sabe
o que a outra investiga?
A maior parte das escolas eventualmente não sabe o que fazem as
outras, não por responsabilidade nossa, pois temos procurado abrir
as nossas portas a todos e sobretudo estabelecer redes alargadas
de conhecimento. Aliás, estamos neste momento a promover a
criação de uma grande rede de intervenção no sector alimentar,
liderada pelo sector empresarial mas estruturada no sector univer-
sitário, ligada à inovação, tecnologia e segurança alimentar. Esta
rede será oficialmente lançada muito em breve e poderá constituir
o embrião do Pólo de Competitividade e Inovação neste sector.
Temos consciência que existem no país, não em todas as univer-
sidades mas certamente em algumas delas, muito bons trabalhos
de investigação e excelentes profissionais, que já deram provas da
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sua competência e capacidade de interface com o sector empre-
sarial, abertos a integrarem esta rede. 
Na ESB somos muito proactivos e dinamizamos fortemente as parce-
rias, sem nos limitarmos obviamente ao território nacional. Ao traba-
lharmos numa óptica global, Portugal é demasiado pequeno, razão
pela qual integramos redes de abrangência europeia e mundial. A
título de exemplo, lideramos a rede ISEKI – Food 2 (Integrating Safety
and Environment Knowledge In Food), que é a maior rede europeia
em termos de educação no sector alimentar. Esta rede integra uma
centena de grupos europeus, a quem incumbe definir para toda a
Europa o futuro da educação e da formação no sector alimentar.

Temos assistido ao encerramento por decisão do Governo de alguns
cursos superiores por falta de procura. No âmbito da cadeia
alimentar, a oferta poderá até aumentar?
Quando se trata de investimento público é difícil justificar que se
estejam a formar pessoas para o desemprego crónico, que não
possam depois capitalizar esse investimento que é de todos nós.
Ora, no sector alimentar acontece que as titularidades formativas
no âmbito da produção primária têm grande dificuldade de
absorção pelo mercado devido à grande mudança que temos vindo
a registar nesse sector. É verdade que somos um país com grande
vocação florestal, mas não podemos ficar dependentes dos outros
países em termos de produção alimentar. Trata-se de uma questão
política e estratégica e a opção a tomar não deverá ser certamente
viver com base na importação líquida de géneros alimentícios. 
É necessário que o país produza bens alimentares, de âmbito mais
geral ou para nichos de mercado, pelo que urge providenciar
ganhos de escala ao nível das explorações agrícolas e pecuárias,
de modo a tornarem-se mais rentáveis. É necessário que se invis-
ta também no sector da transformação (e serviços de restauração
colectiva associados), que provavelmente trará maior valor acres-
centado. E, na componente académica, é igualmente crucial que a
reformatação da oferta se faça com a celeridade desejada, seja ao
nível da produção, em que a nova realidade não é mais a pequena
exploração, seja ao nível da transformação enquanto mais-valia
potencial. A oferta académica tem de saber ajustar-se, mas para
que tal funcione é preciso que o próprio país (através das suas
estruturas governativas) defina as suas opções estratégicas nesta
matéria e que não as altere em cada ciclo eleitoral.

Mas herdámos essa situação com a nossa adesão à UE e com a
implementação da PAC...
Sim, a maior parte das decisões são formatadas claramente pelos
países da Europa Central e do Norte, onde as produções possuem
maior escala. Temos a nosso desfavor a posição geográfica peri-
férica em relação ao mercado, o tipo de produtos de baixo valor
acrescentado em que investimos, o tamanho médio das explora-
ções agro-pecuárias e a falta de uma produção organizada capaz de
dialogar com a distribuição, assim como uma infraestrutura logís-
tica à altura. Por outro lado, conseguimos ter algo que esses países
não têm: possuímos alguns terrenos muito bons e dispomos
sobretudo de muito sol, pelo que Portugal deveria em princípio
conseguir produzir uma série de produtos antes de muitos outros
países europeus. Porém, depois é preciso colocá-los nos locais de
consumo, fazendo-o de modo organizado e regular, algo que
infelizmente ainda não conseguimos fazer.

Falta-nos capacidade financeira?
Não se trata de uma questão de investimento mas de capacidade
empresarial, porque o dinheiro está disponível algures no mundo.
O que realmente precisamos é de boas ideias, bons empreendedo-
res e bons empresários e, sobretudo, de boa organização. Desde
que se consigam propor planos estratégicos credíveis que, apesar
do eventual risco associado, possam ser levados até ao fim, o capital
é rapidamente disponibilizado pela banca.

NOVOS DESAFIOS À INDÚSTRIA

Qual a sua opinião sobre o nível tecnológico da nossa indústria
agro-alimentar?
O maior sector empregador em Portugal é o agro-alimentar, mas as
unidades que o compõem são em regra muito pequenas e a tecno-
logia que incorporam é de nível muito baixo. Obviamente que exis-
tem empresas grandes com capacidade e vocação exportadoras e
outras que, apesar de pequenas, são tecnologicamente muito
inovadoras e conseguem posicionar-se em nichos de mercado.
Estes são os casos em que se promovem parcerias com as institui-
ções de investigação, embora sejam ainda em número reduzido. 
O país precisa de ver estruturalmente alterado o seu tecido eco-
nómico, enveredando por um desenvolvimento suportado pela
indústria transformadora, capaz de gerar maior riqueza. Recorde-
-se, a título de exemplo, a riqueza de produtos alimentares de que
dispomos, a variedade de produtos com denominação de origem,
desde a doçaria conventual aos enchidos tradicionais do interior. 
Devemos tirar partido da nossa biodiversidade e das características
da nossa gastronomia, aproveitar a dieta mediterrânica como fez
a Espanha, até porque não é uma dieta exclusiva deste país, e
criarmos e valorizarmos a nossa própria dieta de cariz atlântico. Se
os espanhóis conseguem potenciar as suas diferenças (e certa-
mente os nossos genes não serão assim tão diferentes dos deles),
porque não o conseguimos nós? A resposta é simples: falta-nos
visão estratégica, empreendedorismo e recursos humanos devida-
mente formados. Mas também nos falta dimensão e coordenação
ao nível do sector produtivo, bem como uma rede de distribuição e
logística capaz de responder devidamente às necessidades da
indústria transformadora.

O que pensa dos actuais desafios da indústria, nomeadamente a
substituição da produção em escala por uma limitada a nichos da
população, indo em resposta a novos estilos de vida saudáveis?
Os consumidores são a força motriz do mercado e a indústria, que
por necessidade de sobrevivência sempre foi muito pragmática, res-
ponde ao que aqueles pedem. Mas a tendência em qualquer sector –
farmacêutico, comunicações ou alimentar – é de responder de forma
cada vez mais personalizada. Os fármacos do futuro vão ser adapta-
dos ao nosso genótipo e à nossa proveniência étnica, a televisão
digital vai ao encontro do perfil de cada um, então por que não
desenvolver a indústria alimentar no mesmo sentido? O consumidor
de hoje é um consumidor mais esclarecido e, por isso, mais exigente.
Veja-se o exemplo dos probióticos, que começam a ser exigidos por
um tipo de consumidor urbanizado, com níveis culturais e económi-
cos mais elevados, disponível para pagar mais pela particularidade
desses produtos contribuírem preventivamente para a sua saúde.
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Mas todos os que procuram esse tipo de produtos estarão devida-
mente esclarecidos quanto às suas propriedades?
Muitos estão e outros irão certamente por arrasto. O importante
seria que houvesse disseminação suficiente do conhecimento junto
da população em geral e investimento na formação inicial dos mais
jovens. E, neste aspecto particular, as universidades têm um papel
único a desempenhar: o de fazerem campanhas de sensibilização
e promoverem acções formativas que sejam cientificamente cor-
rectas e pedagogicamente adequadas. É por isso que na ESB temos
colocado os nossos universitários a desenhar materiais de apoio
para os professores do ensino secundário e a lançar campanhas de
segurança alimentar para o ensino básico.

E é necessário promover a evidência científica!?
Claramente que sim. Num país em que a maioria dos estudantes
ainda acha que a razão para algo acontecer é porque o professor
assim o disse, estamos a necessitar urgentemente de revolucionar
a forma de ensino e a postura do aprendente. Felizmente que, com
os esforços de massificação do experimentalismo, algo está a
alterar-se, embora ainda devagar. Acontece que a legislação e a
regulamentação em curso na UE também poderão ajudar: as novas
directivas sobre novel foods, probióticos e alimentos funcionais vão
no sentido da sua rotulagem estar devidamente suportada por
evidência científica. Tal significa que as grandes empresas, para
serem autorizadas a usar tais especificidades como base do seu
marketing, terão de as comprovar perante a entidade reguladora e,
por conseguinte, recorrer a quem faz investigação e análises, que
para o efeito deverá estar oficialmente acreditado para isso. 

Como acha que as indústrias tradicionais de refinação do sal e do
açúcar se devem posicionar hoje em dia?
Se no seu portfolio mantiverem apenas intervenções ao nível do
cloreto de sódio e da sacarose, então tais indústrias  terão poucas
hipóteses de progredir, pois a evidência científica está por demais
disponível e o consumidor está cada vez mais sensível às doen-
ças directamente associadas àqueles compostos. Se, por outro
lado, olharmos para o exemplo de grandes empresas como as
petroquímicas, que estão a diversificar a sua intervenção promo-
vendo o investimento em energias alternativas até então concor-
rentes, é de esperar que também as indústrias da área alimentar
diversifiquem os seus portfolios para conseguirem subsistir no
mercado actual. Para tal, há que ter capacidade estratégica e
possuir dimensão empresarial. Deixou de ser viável investir em

uniprodutos que fragilizam a empresa face à dinâmica imprevisível
e alucinante do mercado actual. Por toda a Europa começa-se a
investir em novas matrizes alimentares e a enriquecer os portfolios,
nomeadamente através dos produtos substitutos. Recordo-me que
os meus avós sempre me deram açúcar amarelo para adoçar – muito
mais saboroso e também muito mais rico em antioxidantes...

Qual a sua opinião sobre a actual problemática da produção de
alimentos para a indústria de biocombustíveis?
Será uma tendência inultrapassável se tivermos em conta apenas
empresas que visem unicamente o lucro, revertendo matérias-
-primas para fins mais valorizados. Mas, felizmente, há cada vez
mais empresas que valorizam a sua função e responsabilidade
social, não realizando práticas que sejam lesivas do colectivo.
Penso que na Europa a questão não terá grandes reflexos já que
temos excesso de produção alimentar, o mesmo não se poderá dizer
em relação a África. Há que ter muito cuidado com as opções que aí
se fazem.

Enquanto membro do Conselho Científico da ASAE, pergunto-lhe,
por fim, o que acha da sua actuação cada vez mais contestada em
relação aos métodos?
Haver fiscalização alimentar é crucial para garantir a segurança do
cidadão e confirmar ao consumidor que os procedimentos usados
pelos operadores são correctos. Porém, estamos a assistir a algu-
ma confusão entre a tentativa de desmotivar os prevaricadores e a
criação de um clima de terror num sector que, em média, é consti-
tuído por micro e pequenas unidades. 
Como já tive ocasião de afirmar pessoalmente ao inspector-geral
da ASAE e por escrito nas actas daquele Conselho Científico, em
Portugal temos de começar pela pedagogia. Ou seja, urge ensinar
quem não sabe, dado que para muitos desses operadores não
saber não é culpa sua, mas antes consequência da falta de oportu-
nidades para aprender. É preciso racionalizar as suas abordagens e
ajudá-los a fazer melhor, em vez de nos limitarmos apenas a rever-
ter as directivas comunitárias para a legislação portuguesa e a apli-
car cegamente a lei. Existem mecanismos para obter moratórias e
derrogações desde que a iniciativa parta das entidades nacionais
da tutela.
É realmente importante apanhar os grandes prevaricadores por um
princípio de justiça, todavia, o sector alimentar português não é
infractor no seu todo e o excesso de zelo está a aumentar o risco de
acabar definitivamente com os nossos alimentos e práticas culi-
nárias tradicionais. Há que ter peso e medida naquilo que fazemos
e, à semelhança da França, sermos capazes de provar que não
existe risco acrescido e/ou criar condições que garantam níveis
aceitáveis de risco para a saúde pública. Os franceses fizeram-no
recorrendo ao seu sistema tecnológico-científico, implementando
planos experimentais e fazendo análises sofisticadas, confirmando
assim que para a grande maioria dos produtos tradicionais o risco
era aceitável, até porque o risco zero não existe. Em Portugal con-
tinuamos a ser incapazes de actuar racionalmente, não porque
faltem entidades, tais como as universidades e os institutos de
investigação, capazes de suportar tal intervenção, mas tão
somente porque não existe vontade política para tal!

Entrevista e fotos de Graziela Afonso

Falta-nos visão

estratégica,

empreendedorismo e

recursos humanos

devidamente

formados
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Remonta a 1990 o lançamento da marca
Danone em Portugal, após a compra de 70%
da maioria do capital da empresa Iophil
localizada na região de Castelo Branco. A
partir daí a sua evolução é pautada pelo
crescimento e sustentabilidade, quer da
marca quer da empresa. Sucede-se o lan-
çamento de novos produtos, realizam-se
ampliações e melhoramentos na fábrica e
investe-se nos recursos humanos. Com uma
produção centrada no fabrico de iogurtes
líquidos, sólidos e batidos, a sua fábrica
atinge hoje uma área de 30 mil m2, onde se
destacam a modernidade e a tecnologia de
ponta, bem como elevados padrões de
qualidade. Qualidade que desde o início
deste século tem sido sucessivamente reco-
nhecida através da certificação dos diferen-
tes sistemas de gestão entretanto implemen-
tados. 

Em 2000 a Danone Portugal, SA. certificou
pela primeira vez o seu Sistema de Gestão
da Qualidade, cuja implementação se ficou a
dever ao trabalho de equipa e envolvimento
de toda a empresa. Todos os departamentos
se empenharam no desenvolvimento da

política de satisfação de clientes e consu-
midores e na melhoria contínua. 

QQUUAALLIIDDAADDEE,,  AAMMBBIIEENNTTEE
EE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA

Desde então a empresa tem vindo a imple-
mentar e a certificar os seus sistemas de
gestão de forma integrada. Em 2002 foi a
vez do Sistema de Gestão Ambiental – o
assumir de um compromisso com as comu-
nidades envolventes e uma oportunidade
de sensibilização interna – e em 2003 o
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança
no Trabalho – uma forma de dar destaque
ao principal património da empresa: os
colaboradores. Ainda em 2003, aquando
da renovação da certificação do Sistema de
Gestão da Qualidade, foi feita a transição
para a versão 2000 da norma ISO 9001 e
mais uma vez, com a introdução da gestão
por processos, registou-se claramente o
envolvimento de todos. Desde sempre se
optou por englobar no sistema de gestão
integrado – Sistema de Gestão QASS – tanto
a fábrica de Castelo Branco como os escritó-
rios de Lisboa. 

Em 2007 foi obtida mais uma certificação, a
do Sistema de Gestão da Segurança Alimen-
tar de acordo com a norma ISO 22000:2005.
A implementação deste sistema mais não
foi do que adequar o que já estava desde
sempre integrado no Sistema da Qualidade
da empresa, dado o seu âmbito de activi-
dade, dar destaque a uma área cada vez
mais relevante para o consumidor e ver
reconhecido o seu empenho em oferecer
continuamente o melhor.

Para evidenciar o compromisso da Danone
Portugal apresentam-se as suas políticas da
Qualidade e da Segurança Alimentar, Ambi-
ental e da Saúde e Segurança no Trabalho,
assim como os seus certificados externos.
Complementam esta evidência outros reco-
nhecimentos públicos, quer da imprensa
nacional – que coloca a Danone Portugal,
em 2004 e 2006, como a melhor empresa
portuguesa no sector da agro-indústria –
quer de entidades internacionais. Por três
anos consecutivos (2005, 2006 e 2007), o
American Institute of Banking, que mede os
índices de segurança e higiene alimentar,
classificou a fábrica Danone de Excelente.

Danone Portugal 

UMA EMPRESA DE EXCELÊNCIA
Líder de mercado de produtos lácteos frescos desde 1994
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O Centro Daniel Carasso, também conhe-
cido por Danone Research, situa-se em
Palaiseau, a sul de Paris, e coordena as
actividades de Investigação & Desenvolvi-
mento do Grupo Danone para os produtos
lácteos frescos. 

Inaugurado em 2002, reúne as competên-
cias de pesquisa do Grupo e é considerado
uma referência e o catalizador da inovação
para as várias marcas de iogurtes e leites
fermentados da Danone. 

Com 80% dos projectos de Investigação &
Desenvolvimento relacionados com saúde
e nutrição, o Centro Daniel Carasso procura
diariamente melhorar a saúde e bem-estar
dos consumidores.

A Investigação & Desenvolvimento, que
integra a estratégia do Grupo Danone e
ocupa um papel central no seu modelo de

desenvolvimento, assenta em quatro eixos
e em áreas de investigação de reconhecido
know how.

Os quatro eixos da Investigação & Desenvol-
vimento são:
, Nutrição
, Saúde activa
, Prazer
, Acessibilidade dos produtos

As suas áreas de investigação são:
, Investigação das funcionalidades e bene-

fícios de matérias-primas para a saúde;
, Fermentos e probióticos;
, Ciências da nutrição;
, Concepção de novas fórmulas de pro-

dutos;
, Demonstração científica das alegações nu-

tricionais e de saúde;
, Estudo das necessidades do consumidor; 
, Análise sensorial.

A procura constante de parcerias com os
melhores especialistas no mundo permite
associar a pesquisa interna com a pesquisa
externa, potenciando todo o saber e a evi-
dência científica cada vez mais importante e
exigida pelo mercado.

Os números da Investigação & Desenvol-
vimento no Grupo Danone falam por si:
, 1250 cientistas e investigadores;
, 346 patentes;
, 50 estudos clínicos previstos em 2008;
, 500 parcerias com vários institutos cien-

tíficos, incluindo o Instituto Pasteur na in-
vestigação de Probióticos.

Para 2008 está previsto a Danone investir
cerca de 220 milhões de euros na pesquisa
e desenvolvimento de produtos, com o
objectivo de levar saúde através da alimen-
tação ao maior número possível de pessoas
em todo o mundo.

CREDIBILIDADE
SUPORTADA
EM INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO
O que de melhor se faz no mundo em I&D de produtos lácteos frescos
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ATIVE

PARCERIAS REFORÇAM POSIÇÃO
NO MERCADO
Actividade alargada ao software para a gestão da segurança alimentar 

www.ative.pt

Apostada em ser a melhor empresa prestadora
de serviços de higiene e segurança alimentar,
suportada por uma equipa técnica com for-
mações em áreas muito diversificadas, a Ative
promove continuamente a troca de conheci-
mentos através das diferentes parcerias que vai
estabelecendo, quer com entidades de ensino
superior quer com entidades internacionais. 

Reconhecendo as vantagens que advêm da pro-
ximidade com as instituições do ensino supe-
rior, a Ative recebe nos meses de Verão alunos
do curso de Engenharia Alimentar para a
realização de estágio curricular, no âmbito do
protocolo que estabeleceu com a Universida-
de do Algarve em 2002. A partir de Junho, na
sequência das alterações introduzidas com o
processo de Bolonha e a consequente revisão
do protocolo, a Ative passará a receber esta-
giários do Curso de Especialização Tecnológica
em Segurança Alimentar.

Este tipo de parcerias tem dado os seus frutos,
proporcionando o desenvolvimento de projec-
tos e facilitando o reforço de recursos humanos
da empresa. Exemplo disso foi a produção no
ano lectivo 2006/2007 de um vídeo de cariz
formativo sobre as boas práticas de seguran-
ça alimentar, bem como o desenvolvimento
em grande parte do projecto Safefood4you,
ambos com o contributo de estagiários da Uni-
versidade do Algarve. Também o projecto STARS
(Serviço Técnico de Apoio à Restauração e Simi-
lares) decorreu sobretudo no contexto do está-
gio profissional de uma finalista da Escola Supe-
rior Agrária de Santarém, a qual integra hoje os
quadros da empresa em Lisboa. De igual forma
a equipa técnica da sua delegação de Faro foi
constituída maioritariamente por elementos
oriundos da Universidade do Algarve. 

Em 2007 o protocolo assinado com a Escola Superior
de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto
e com a AESBUC veio, por seu lado, contemplar a
atribuição de um prémio anual para projectos de
investigação, cujo regulamento está a ser elaborado,
bem como a integração na empresa de graduados
através de estágios profissionais. Os primeiros des-
tes estágios vão ter início na delegação do Porto
nos próximos meses de Verão. Releva-se ainda a
participação da Ative em eventos promovidos por
aquela instituição universitária, nomeadamente no
Fórum Empresas, o qual anualmente reúne as comu-
nidades académica e científica do campus e as em-
presas em torno de temáticas de investigação e
inovação, do emprego e empreendedorismo.

No âmbito da parceria com a World Food Safety
Organization (WFSO) estabelecida em finais de 2007,
da qual a Ative se tornou sua representante exclusiva
para Portugal, Espanha, Angola, Moçambique e Cabo
Verde, tendo daí nascido a WFSO-Iberia, decorreu
em Março na capital o primeiro curso de Lead Food
Auditor (auditor coordenador em segurança ali-
mentar), ministrado pelo presidente daquela entidade
britânica. Os seus participantes foram os consultores
da Ative, das delegações de Lisboa, Pombal e Faro,
além de alguns clientes convidados. Assim, desde
Abril que Portugal conta com os primeiros 11 audi-
tores qualificados pela WFSO. Até ao fim do ano
estão previstos mais dois cursos, um em Lisboa e
outro em Faro.

Na dinâmica que tem incutido à sua actividade, a
Ative tem-se posicionado igualmente na comerciali-
zação de instrumentos de análise laboratorial, bem
como de software para a gestão da segurança alimen-
tar. Em Maio passou a deter o exclusivo mundial deste
software e a partir daí as ideias para o desenvolver
não têm faltado, ou não fosse a Ative uma empresa de
consultoria e serviços realmente proactiva.
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O aumento do interesse e da procura dos consu-
midores por produtos biológicos tem sido dos
grandes impulsos à agricultura biológica, não só
na maior parte da Europa como também nos
Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão.

RREEGGUULLAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO

Apesar de alguns impasses no sentido de enqua-
drar a produção biológica e evitar dúvidas junto
dos consumidores e mesmo dos produtores,
no início dos anos 90 a Comunidade Europeia
adopta legislação específica para os Produtos
Biológicos – Regulamento (CEE) n.º 2092/91. O
referido diploma e as várias alterações que foi
sofrendo vieram estabelecer um conjunto de
normas com aplicação na produção em modo
biológico de produtos vegetais e animais não
transformados, de produtos transformados de
origem animal e vegetal, destinados à alimen-
tação humana e alimentos para animais.
Em Junho de 2007 o grupo de Ministros da Agri-
cultura da UE chegou a um acordo político sobre
o novo regulamento – Reg. (CE) n.º 834/2007 do
Conselho de 28 de Junho – que, publicado
em 20 de Julho e com entrada em vigor a par-
tir de Janeiro de 2009, veio revogar o Reg. (CEE)
n.º 2092/91. Com o intuito de clarificar algumas
questões junto dos produtores e consumidores e
uniformizar critérios junto dos diferentes Esta-
dos-membros, o novo regulamento define mais
claramente os objectivos, princípios e regras
para a produção biológica vegetal e animal. 

PPRROODDUUÇÇÃÃOO  BBIIOOLLÓÓGGIICCAA
EEMM  PPOORRTTUUGGAALL

Em Portugal o número de operadores de modo
de produção biológica tem vindo a aumentar
ao longo dos anos e prevê-se que este aumen-
to seja ainda mais significativo com as altera-

ções que o Programa de Desenvolvimento Rural
(2007-2013) prevê.
Em termos de número de operadores e disper-
são geográfica constata-se que a área vegetal
tem maior volume, salientando-se as pastagens
e forragens, culturas arvenses e olival, ficando
mais para trás a actividade pecuária, cujo desen-
volvimento embora positivo é ainda lento.
A maioria dos produtos alimentares transfor-
mados é importada, mas tem-se verificado uma
tendência crescente de produção e inovação no
nosso país. A indústria tem investido neste nicho
de mercado, que conquista cada vez mais consu-
midores habituais e entusiastas.

OORRGGAANNIISSMMOO  PPRRIIVVAADDOO  DDEE  CCOONNTTRROOLLOO
EE  CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  SSGGSS

Actualmente a SGS ICS, além de Organismo de
Certificação, acreditado pelo Instituto Português
de Acreditação (IPAC) para produtos, serviços
e sistemas de gestão, é também Organismo
Privado de Controlo para o modo de produção
biológica, com a sua actividade reconhecida pelo
Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) do
Ministério da Agricultura. Desta forma, é atesta-
da a sua actuação independente e imparcial
na avaliação da conformidade dos diferentes
operadores.
Em Portugal desde 1928, a SGS teve na sua
origem o desenvolvimento de serviços para o
sector alimentar. Ao longo das décadas tem
adaptado os seus serviços às necessidades dos
diferentes operadores do sector. A SGS tem sido
inclusivamente responsável por criar tendências
no mercado, através da introdução de inovações
nos processos de fabrico e de controlo, e pela
disseminação de boas práticas ao nível da qua-
lidade e da segurança alimentar.

Raquel Silva, Gestora de Produto Alimentar

SGS ICS

CERTIFICAÇÃO EM PORTUGAL
DE PRODUÇÃO BIOLÓGICA
Saber responder às novas tendências da produção e do consumo

www.pt.sgs.com

www.foodsafety.sgs.com

Tel.: 707 200 747

pt.informations@sgs.com



wwwwww..eeiicc..pptt
ggeerraall@eeiicc..pptt

TTeell..  221144  222200  664400
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Face ao enorme desenvolvimento do sistema de fran-
chising em Portugal, a sua entidade representativa, a
Associação Portuguesa de Franchise (APF), entendeu ser
útil desenvolver um instrumento que introduzisse clare-
za no mercado, em especial no que se refere aos servi-
ços oferecidos pelos franchisadores, de forma a permitir
que os franchisados ou potenciais franchisados tenham
garantias de obter serviços de Qualidade, adequados ao
bom desenvolvimento do seu negócio e de acordo com
as suas expectativas.

Surgiu assim o imperativo de criar um sistema de certi-
ficação com o objectivo de garantir o cumprimento do
que são as boas práticas em franchising e ao mesmo
tempo dar segurança para gerar confiança no denvol-
vimento e expansão do franchising no país. 

A EIC – Empresa Internacional de Certificação, SA. foi a
entidade escolhida pela APF para desenvolver o respec-
tivo esquema de certificação. Foi também a entida-
de que motivou junto do IPQ, entidade acreditadora da
altura, a acreditação para este esquema de certificação
e sua posterior manutenção pelo actual IPAC – Instituto
Português de Acreditação.

A EIC teve assim o privilégio de ser participante activa
nesta iniciativa, tanto quanto sabemos, pioneira na
Europa, cuja importância e utilidade tem sido reconhe-
cida noutros países, onde entretanto se desenvolveram
iniciativas do género. Exemplo disso é a nossa vizinha
Espanha, onde um  esquema de certificação semelhante
entrou em aplicação em 2007.

A dinamização da certificação no franchising vem ao
encontro das exigências de uma tipologia de negócio em
expansão em todo o mundo, com um peso nas econo-
mias nacionais cada vez maior e uma procura prove-
niente sobretudo dos sectores do comércio e dos servi-
ços. Esta fórmula de empreendimento, com um conceito
e um know-how já testados e estabilizados, encerra
naturalmente menores riscos para quem vai iniciar um

negócio, aproveitando conhecimentos que outros já
desenvolveram. Por outro lado, para o franqueador
constitui uma excelente forma de expandir o negócio,
com menor risco e exigência de meios e uma maior
rentabilização. 

O sector da restauração é um dos que tem crescido no
país através do sistema de franchising, pelo que marcas
certificadas oferecem um valor acrescentado aos seus
franchisados. É um sector onde o conhecimento neces-
sário ao longo de toda a cadeia, desde a aquisição de
matérias-primas até ao marketing, é muito exigente, o
que só por si justifica uma escolha cuidada da franquia
a seleccionar. 

Além do mais, existem inúmeras regulamentações que
pretendem assegurar que os alimentos fornecidos são
seguros, o que obriga o franchisado a investir muito do
seu tempo no conhecimento daquelas. Um bom franchi-
sador, no entanto, deverá fornecer a necessária assistên-
cia e conhecimentos com vista a proporcionar soluções
eficientes para que se possa garantir, não só na fase de
arranque como durante o desenvolvimento do negócio,
a qualidade e a segurança alimentares exigidas. 

A EIC, com uma experiência acumulada de trabalho com
franchisadores do sector da restauração, conhece bem
as garantias que daí resultam.

EIC

CERTIFICAÇÃO NO FRANCHISING
Pioneirismo no reconhecimento da Qualidade nas marcas franchisadas
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Numa conjuntura caracterizada por uma
crescente desconfiança e cepticismo dos
consumidores face aos problemas da segu-
rança e qualidade alimentar, a Bioqual rea-
firma a sua experiência e vasto know-how
nesta área, representando uma garan-
tia para todos os seus clientes. Para tal,
desenvolve competências e soluções que
asseguram às empresas vantagens diferen-
ciadoras num mercado cada vez mais con-
correncial.

Através de uma rede de consultores espe-
cializados a nível nacional e internacional
(Espanha, Grécia, Cabo Verde e Polónia), a
Bioqual oferece uma gama completa de
serviços, os quais cobrem todas as necessi-
dades dos seus clientes: sejam produtores
primários, indústrias alimentares, catering,
restauração e hotelaria ou mesmo empre-
sas de embalamento e transporte de pro-
dutos alimentares.

Com 13 escritórios no país, a Bioqual uti-
liza uma metodologia sistematizada em
várias fases, permitindo-lhe desenvolver
programas adaptados a cada empresa,
independentemente da sua dimensão ou
sector de actividade: 
q Diagnóstico das necessidades 
q Planeamento e concepção de sistemas 
q Implementação, acompanhamento e

avaliação 
q Formação

Sendo a segurança e a qualidade dos pro-
dutos alimentares requisitos determinan-
tes para a competitividade, a Bioqual inves-
te o seu know-how e disponibiliza as suas
ferramentas tecnológicas por forma a garan-
tir as melhores soluções aos clientes.

Bioqual

UMA REFERÊNCIA EM CONSULTORIA
Higiene, Segurança e Controlo da Qualidade Alimentar são as suas áreas de especialização

A Bioqual oferece, entre outros, os seguintes servi-
ços de consultoria:
q Implementação de Sistemas de Segurança

Alimentar/HACCP (segundo o Codex
Alimentarius, NP EN ISO 22000, BRC, IFS,
Eurep/Global Gap)

q Acompanhamento em processos de certificação
HACCP

q Integração do Sistema HACCP com outros
Sistemas de Gestão

Para além da consultoria, a Bioqual trabalha em
outras duas áreas de negócio: as auditorias e a
formação. 

Na área das auditorias destaca-se: 
q Auditorias de diagnóstico 
q Auditorias a Sistemas de Segurança

Alimentar/HACCP
q Auditorias para selecção e acompanhamento

a fornecedores

Entre as áreas em que presta formação destaca-se:
q Higiene e segurança alimentar no sector

das carnes
q Implementação de Sistemas HACCP 
q Auditorias HACCP
q Certificação HACCP

Desde 2002 em Portugal, a Bioqual é uma multi-
nacional de consultoria que actua através de uma
rede de consultores especializados. Está integrada
no Grupo Onebiz, o qual possui uma vasta expe-
riência no sistema de franchising. O conceito de
franchising da Bioqual está concebido para con-
sultores em Qualidade e Segurança Alimentar que
desejem desenvolver o seu próprio negócio como
consultores, auditores e formadores nesta área.
O franchising é uma forma de fazer negócio em
parceria e a Bioqual pode ser o seu próximo par-
ceiro de negócio.
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Foram publicadas a 4 de Janeiro de 2008 as novas ver-
sões do BRC – Global Standard for Food Safety (Issue 5)
e BRC – Global Standard for Packaging and Packaging
Materials (Issue 3). Ambos os referenciais sofreram
alterações com a inclusão de um conjunto de inova-
ções que foram identificadas através de um processo
de consulta extenso a todas as partes interessadas.
Estiveram envolvidos na revisão o sector da Distribui-
ção, os Produtores/Indústria e os Organismos de Certifi-
cação (OC).

As alterações incluem:
, Requisitos mais compreensivos e detalhados;
, Maior enfoque na análise de potenciais riscos;
, Novos cursos específicos de formação;
, Maior ênfase no “Senior Management Commitment”.

Os principais objectivos destas revisões foram a maior
orientação para as empresas e a maior clareza nas
auditorias. De seguida estão identificadas as principais
alterações dos dois referenciais.

GGlloobbaall  SSttaannddaarrdd  ffoorr  FFoooodd  SSaaffeettyy
((vveerrssããoo  55))

As principais alterações são:
, Maior ênfase no “Senior Management Commitment”;
, Maior clarificação e definição na secção HACCP;
, Aumento de requisitos em secções de maior interesse

para os produtores/indústria – ex. “Allergens” e “Site
Security”;

, Sistema de classificação das organizações mais rigoro-
so, influenciando a frequência de auditorias aos sites
com piores performances;

, Revisão das categorias de produtos; 
, Maior foco nas tecnologias de produção de forma a

clarificar os requisitos dos auditores;
, Auditorias não anunciadas.

O conteúdo do novo referencial é:

q Secção I ,Histórico e formato

q Secção II ,Requisitos
– Novo requisito: “Senior Management 

Commitment and Continual 
Improvement”.

q Secção III ,Processo de certificação
– Maior detalhe em como escolher o OC 

e nas qualificações dos auditores;
– Esquema de auditorias não 

anunciadas: opcional.

q Secção IV ,Global Standards Directory

q Apêndices
– Novo sistema de classificação, 

especialmente relacionado com as 
classificações C e D;

– Nova tabela de categorias de 
produtos;

– Detalhes sobre OC e qualificação de 
auditores.

O requisito “Senior Management Commitment and Con-
tinual Improvement” é considerado uma “Fundamental
Clause”. Uma “Fundamental Clause” está relacionada
com um sistema que tem que ser bem estabelecido,
continuamente mantido e monitorizado pela organi-
zação. Caso o sistema não exista ou esteja deficien-
temente implementado poderá ter repercussões sérias
na integridade ou segurança do produto fornecido.

As actuais “Fundamental Clauses” do referencial são:
Senior Management Commitment Cláusula 1
HACCP System Cláusula 2
Internal Audits Cláusula 3.5 
Corrective & Preventive Action Cláusula 3.8 
Traceability Cláusula 3.9
Layout/Product Flow/Segregation Cláusula 4.3.1
Housekeeping and Hygiene Cláusula 4.9
Handling of Specific Materials Cláusula 5.2
Control of Operations Cláusula 6.1
Training Cláusula 7.1

APCER

AS NOVAS VERSÕES BRC
Após 1 de Julho é possível a certificação segundo
o BRC – Global Standard for Food Safety (versão 5) e o BRC – Global Standard
for Packaging and Packaging Materials (versão 3)

Carla Pinto
Directora de Marketing

André Ramos
Gestor de Produto



Ao nível do “Senior Management Commit-
ment and Continual Improvement”, novos
requisitos foram adicionados, como a neces-
sidade de estarem claramente definidos
os canais de comunicação e a revisão pela
gestão ser realizada pelo menos anual-
mente. Especificamente, para o processo
de auditoria, a organização tem que ter a
actual versão da norma, tem que planear as
actividades de certificação de forma a que a
certificação não expire, tem que assegurar
a presença do responsável pelas opera-
ções/produção nas reuniões de abertura e
fecho da auditoria, bem como o fecho das
não conformidades da auditoria anterior.

Na secção II surgem dois novos requisitos:
4.2 – Security
7.2 – Access and Movement of Person

GGlloobbaall  SSttaannddaarrdd  ffoorr  PPaacckkaaggiinngg  aanndd
PPaacckkaaggiinngg  MMaatteerriiaallss  ((vveerrssããoo  33))

As principais alterações são:
, Alteração do âmbito da norma: engloba

embalagens alimentares e não alimen-
tares;

, Identificação de três categorias de emba-
lagens tendo em conta o grau de higiene
necessário (a determinar entre o produ-
tor e os clientes);

, Formato da norma: deixaram de existir
“Best Practices Guidelines” e os requisitos
para cada uma das categorias estão sepa-
rados.

O conteúdo do novo referencial é:

q Secção I ,Histórico, determinação das 
categorias, formato

q Secção II ,Requisitos
– Requisitos para Categoria 1 
– Requisitos para Categoria 2 
– Requisitos para Categoria 3 

q Secção III ,Processo de certificação
– Maior detalhe em como 

escolher o OC e nas 
qualificações dos auditores.

q Secção IV ,Global Standards Directory
q Apêndices

– Exemplos de categorias;
– Frequências de auditorias e 

diagramas de planeamento;
– Detalhes sobre OC e 

qualificação de auditores.

As embalagens estão divididas em três cate-
gorias de acordo com a natureza do produto
e utilização pretendida. A categorização vai
ser determinada pelos requisitos de higiene
pretendidos no produto final, pela aplicação
da árvore de decisão e pelo acordo entre o
produtor e os clientes.

As três categorias são:

Categoria 1
Embalagens para contacto directo com
produtos de alto risco.

Categoria 2
Embalagens para produtos de alto risco,
mas que não vão estar em contacto com
o produto.

Categoria 3
Embalagens para produtos de baixo risco
no que se refere a requisitos de higiene,
mas que têm que cumprir com requisitos
funcionais.

Na secção II surgem sete novos requisitos:
3.3 – Customer Focus and Contract 

Review
4.2 – Security
4.6 – Staff Facilities
5.1 – Product Design and Development
5.4 – In Line Testing Equipment
5.5 – Calibration
5.6 – Control of  Non-conforming

Product

Os dois referenciais passam a referir o BRC
Global Standards Directory, que tem como
funcionalidades a pesquisa de organizações
certificadas, incluindo contactos, norma de
certificação, âmbito e página da internet, a
pesquisa de OC incluindo localização e con-

tactos e a lista de delegados que comple-
taram com sucesso os cursos BRC.

Informamos que a certificação de acordo com
os novos referenciais será possível após 1 de
Julho de 2008.

A APCER está acreditada pela ENAC, de acor-
do com a EN 45011, para a certificação de
produtos alimentares segundo o referencial
BRC Food.

No âmbito da parceria da APCER com a
ISACERT, o processo de certificação BRC é rea-
lizado ao abrigo da acreditação RvA – Dutch
Council for Accreditation e UKAS – United
Kingdom Accreditation Service. Esta parceria
permite à APCER disponibilizar os quatro
referenciais BRC:
, Food
, Packaging
, Storage and Distribution
, Consumer Products
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Caso pretenda ver alguma questão
esclarecida ou solicitar uma proposta

para a prestação do serviço
de certificação, por favor, não hesite

em contactar a APCER.

www.apcer.pt
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É com esta simbologia que The Bristish Retail Con-
sortium (BRC) pretende diferenciar as classifica-
ções resultantes de auditorias anunciadas e não
anunciadas para os fornecedores de géneros ali-
mentícios que pretendam aderir a este novo
esquema. Esta alteração é uma das maiores novi-
dades associadas à nova versão deste referencial.

A versão 5 do referencial “Global Standard for Food
Safety” foi publicada em Janeiro de 2008, entrando
em vigor no próximo dia 1 de Julho. Isto é, todas
as auditorias de certificação de acordo com este
referencial, realizadas após esta data, deverão
seguir esta nova versão. A versão 5 incorpora uma
revisão de todos os requisitos, de forma a forne-
cer melhores orientações para os operadores bem
como maior clareza para os auditores.

O novo esquema de auditorias não anunciadas
pretende oferecer às organizações a oportunidade
de demonstrar confiança nos seus sistemas e pro-
cedimentos através da adesão a este escrutínio não
anunciado, ganhando assim vantagem competitiva
relativamente aos seus concorrentes.

Este esquema rege-se pelos seguintes princípios:

q É voluntário, sendo que a decisão de adesão é do
fornecedor, isto é, da organização auditada.

q Apenas é aplicável a empresas que tenham
obtido como classificação, numa auditoria nor-
mal (isto é, anunciada), de acordo com a ver-
são 5, classificação A ou B.

q A auditoria não anunciada substituirá a audi-
toria normal e deverá decorrer no período de
12 meses de duração do certificado, tipicamente
será na janela de tempo que decorre entre o 6º
e 12º mês.

Bureau Veritas Certification

O * MARCARÁ A DIFERENÇA
NA CERTIFICAÇÃO BRC 
Versão 5 introduz auditorias não anunciadas 

Cristina Chambel
Auditora

q A auditoria é uma auditoria completa e deverá per-
correr todos os aspectos do sistema da organização
de acordo com os requisitos do referencial, sendo que
a forma de classificação é igualmente idêntica.

q Como resultado destas auditorias será emitido um
certificado com a classificação A, B ou C, em que a
sua distinção é efectuada por um *. Assim, para
organizações que tenham sido alvo de auditorias não
anunciadas, no seu certificado constará classificação
A*, B* ou C*.

q Caso a organização pretenda permanecer neste mes-
mo esquema, a auditoria deverá decorrer durante a
duração da certificação.

q Caso a organização pretenda abandonar este esque-
ma, a próxima auditoria será anunciada e decorrerá
findo o período de certificação.

Como principais entraves e preocupações relativamente
a este novo esquema surgem-nos o aumento de cus-
tos para as organizações, quer pela possibilidade de se
realizarem quatro auditorias no período de três anos,
quer por dificultar a realização de auditorias integradas
com outros referenciais.

Prevê-se igualmente que os retalhistas comecem a dar
primazia a este tipo de auditorias na escolha e avalia-
ção dos seus fornecedores. No entanto, e para que não
se torne regra, a BRC compromete-se a enfatizar junto
dos retalhistas o carácter opcional deste esquema.

Existem algumas indústrias para as quais esta “surpresa”
não é novidade, quanto aos restantes intervenien-
tes teremos de aguardar para ver qual a evolução. Mas é
de esperar que este novo esquema venha a dar mais
crédito e valor às auditorias e, acima de tudo, mais con-
fiança aos clientes e consequentemente a todos nós,
consumidores.





CÓDIGO DAS BOAS PRÁTICAS

DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS
A distribuição física de produtos alimentares
para o canal horeca, desde o seu trajecto da
fábrica e do armazém até aos respectivos
estabelecimentos, é cada vez mais um factor
crítico para os operadores do sector. Nesse
sentido, a ARESP – Associação da Restauração
e Similares de Portugal, com a contribuição
de entidades públicas e privadas, lançará bre-
vemente o Código das Boas Práticas de Trans-
porte de Alimentos. Este apresentará um con-
junto de regras e procedimentos para que os
alimentos cheguem em perfeitas condições,
seja ao nível de temperaturas e acondicio-
namentos correctos, seja de veículos devidamente preparados ou tipo de
manuseamentos a ter em conta nas operações de carga e descarga.

GUIA DA QUALIDADE PARA

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

A European Federation of Associations of
Health Product Manufactures (EHPM), organi-
zação que congrega a indústria europeia dos
suplementos alimentares, lançou o “Quality
guide for food supplements” (Guia da Quali-
dade para Suplementos Alimentares). É o
primeiro guia do género para ajudar as empre-
sas do sector a cumprir a legislação europeia e
a garantir a produção de produtos de alta
qualidade. Nele se descrevem as exigências
legais e as boas práticas a ter em conta des-
de a matéria-prima até ao produto acabado,
incluindo o fabrico, embalamento, distribuição

e armazenamento. A Associação Portuguesa de Alimentação Racional e
Dietética (APARD), enquanto membro da EHPM, considera que o novo guia
irá trazer maior consistência entre os 27 da UE.

RASTREABILIDADE

DA CARNE DE BOVINO 

Normas GS1
Guia de implementação

Com o objectivo de ser uma ferramenta prática e
facilitadora da implementação da rastreabilidade
dos produtos da carne de bovino, a GS1 Portugal-
-CODIPOR desenvolveu um guia específico desti-
nado aos operadores do sector. Nele se apresenta
a metodologia para a implementação de um sistema de rastreabilidade
eficiente, tendo por base o sistema GS1, assim como informação com-
plementar para aprofundamento de conceitos e melhor aplicação prática,
além do respectivo enquadramento legal. A rastreabilidade através deste
sistema permite a obtenção automática dos dados necessários para asse-
gurar o acompanhamento do produto ao longo da cadeia, só possível devido
à interligação e normalização da informação registada em todo o processo.

VALORIZAR OS PRODUTOS
TRADICIONAIS
Os produtos tradicionais portugueses vão ter uma nova
entidade para os valorizar e promover, a qual será for-
malmente constituída em Setembro. Terá a designação de
Associação Nacional de Municípios e de Produtores para
a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais
Portugueses – QUALIFICA, e terá por objectivo a valorização,
qualificação, defesa, promoção e dignificação da identidade
dos produtos tradicionais e, complementarmente, dos seus
produtores e território.
Pretendendo contribuir para inverter a tendência de
decréscimo das actividades e produções tradicionais e
genuínas, esta nova associação terá como principais
membros os municípios
e os agrupamentos de
produtores. O seu traba-
lho desenvolver-se-á em
quatro áreas fundamen-
tais: qualificação de pro-
dutos, produtores, ex-
plorações e estabele-
cimentos; apoio técnico,
jurídico e económico-fi-
nanceiro aos membros;
elaboração e discussão
de regulamentos apropriados à dimensão e tipo de cada
actividade económica, bem como promoção nacional e
internacional dos produtos e produtores.

INSTITUTO HIDRATAÇÃO
E SAÚDE
A água é uma fonte de hidratação por excelência, mas
outras bebidas apresentam-se também como boas alter-
nativas para precaver o risco de desidratação. Com o
principal intuito de chamar a atenção para esta proble-
mática, quer da comunidade cientítica e médica quer da
população em geral, acaba de ser criado o Instituto Hidra-
tação e Saúde. Formado por um comité científico cujos
membros são oriundos do meio académico e do INSA, esta
nova entidade pretende ainda estimular a investigação no
campo da hidratação e seu papel na saúde.

LEGISLAÇÃO
PARA ADITIVOS
Em Fevereiro, através do DL n.º 33/2008, duas directivas
europeias relativas aos aditivos alimentares foram trans-
postas para a ordem jurídica interna, salvaguardando-se
que os produtos colocados no mercado ou rotulados antes
de 15 de Agosto de 2008 e que não cumpram os novos
requisitos podem ser comercializados até ao fim da sua
existência. Entre as principais novidades contam-se as alte-
rações à lista de aditivos autorizados e aos limites máximos
aprovados em certos géneros alimentícios
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