食品安全

食得安心

政府、業界、市民齊盡心

Alimente-se com Segurança e Prazer
Para tal, vão o Governo, o Sector Comercial e
o Público Esforçar-se ao Máximo

Safe Food, Safe Consumption
Combined Efforts of Government,
Food Industry and Public are Required

鳴謝

旅遊學院提供本指南部分圖片的人員、設備及場地拍攝
Agradecimentos
Um agradecimento especial ao Instituto de Formação Turística por ter disponibilizado funcionários,
equipamentos e espaço na produção de algumas fotografias que constam no guia

Acknowledgement
Special thanks to the Institute for Tourism Studies for providing personnel, equipment,
and site photographing assistance in the production of some photos in the guide

2

外賣堂食處理食品衛生指南

Índice
Introdução -----------------------------------------------------------------------

75

Visão Geral da Lei de Segurança Alimentar -------------------------

77

Definições -------------------------------------------------------------------------

80

Aquisição e Recepção de Ingredientes Primários ----------------

82

Armazenamento ---------------------------------------------------------------

85

Descongelamento -------------------------------------------------------------

88

Preparação -----------------------------------------------------------------------

90

Cozedura/Reaquecimento -------------------------------------------------

92

Exposição de Alimentos ----------------------------------------------------

93

Higiene na Preparação e no Fornecimento da Refeição -----

96

Práticas a Observar durante o Transporte e Entrega de
Alimentos -------------------------------------------------------------------------

98

Higiene Pessoal ---------------------------------------------------------------- 100
Higiene Ambiental e do Equipamento ------------------------------- 103
Anexo I:Orientações de Higiene para Bens Alimentares
Importados ---------------------------------------------------------------------- 108
AnexoII:OrientaçõesparaGuardar,emSegurança,Registosde
Transacções Alimentares ------------------------------------------------- 111
Anexo III:Orientações para a Retirada de Alimentos do
Mercado --------------------------------------------------------------------------- 115
Anexo IV:Orientações para a Higiene e Segurança Alimentar
durante as Falhas de Energia e Inundações ------------------------ 123
Guia de Higiene Alimentar para o Manuseamento de
Alimentos em Restaurantes e Takeaways

73

Anexo V:Orientações para a Descongelação de Alimentos ------

134

Anexo VI:Guia de Práticas de Higiene para a Indústria de
Lembranças Alimentares -----------------------------------------------------

137

Anexo VII:Orientações Higiénicas para a Preparação e
Venda de Siu-Mei (Alimentos Assados) e Lo-Mei (Alimentos
Refogados em Molho de Soja) ----------------------------------------------

140

Anexo VIII:Orientações Higiénicas para a Preparação de
Pratos Frios Chineses ----------------------------------------------------------

145

Anexo IX:Orientações Higiénicas para a Preparação de
Produtos de Pastelaria ---------------------------------------------------------

150

Anexo X:Orientações de Higiene no Transporte e Alimentos ---

156

Anexo XI:Orientações sobre a Lavagem das Mãos pelo
Pessoal que Manuseia Alimentos -----------------------------------------

158

Anexo XII:Orientações para a Utilização de Recipientes de
Plástico Descartáveis------------------------------------------------------------

160

Anexo XIII : Lista de Pontos a Verificar -----------------------------------

163

Anexo XIV :Prevenção do Surto de Doenças do Foro Alimentar
(Intoxicações Alimentares) e sua Classificação -----------------------

167

Referência: Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais de
Macau - Orientações Técnicas de Higiene Alimentar (2014)

74

Guia de Higiene Alimentar para o Manuseamento de
Alimentos em Restaurantes e Takeaways

Introdução

No capítulo gastronómico, Macau é uma mescla de
tradições chinesas e ocidentais, com uma grande variedade de
estabelecimentos alimentares que oferecem especialidades
muito apreciadas, tanto pelos residentes como pelos turistas.
Mas, como na generalidade fornecem alimentos prontos a
comer, é crucial respeitar as práticas de segurança alimentar. De
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o controlo
inadequado do tempo e da temperatura, a confecção inadequada,
a contaminação cruzada e a má higiene pessoal são os factores
mais comuns na propagação de doenças transmitidas por
alimentos. A mínima negligência na manipulação de alimentos
pode destruir a reputação de qualquer restaurante, com danos
para a saúde dos clientes e a consequente perda de negócio.
Nesse sentido, o Guia destina-se a reforçar a segurança alimentar
e a sensibilizar os operadores da indústria alimentar para as
questões de higiene, durante o processamento e a manipulação
de alimentos. O Guia detalha o funcionamento e os requisitos
estabelecidos para os diferentes processos, contemplando a
aquisição de matérias-primas, recepção, armazenamento e
descongelamento de ingredientes alimentares, preparação,
cozedura/reaquecimento e exibição de alimentos em vitrina,
além da preparação e entrega de refeições. O objectivo é auxiliar
a indústria a adoptar medidas de segurança e higiene adequadas
que assegurem o manuseamento correcto dos alimentos,
contribuindo assim para melhorar os padrões de segurança
alimentar e de higiene.
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A segurança alimentar exige um esforço conjunto do
governo, sector comercial e público. Além da monitorização
realizada pelo governo, a disciplina e controlo internos da indústria
alimentar pode garantir a higiene e a segurança dos alimentos
à venda e é também uma parte importante na salvaguarda nos
trabalhos da segurança alimentar em Macau.

Governo

Colaboração
entre o Governo,
o Sector Comercial
e o Público

Sector
Comercial

Público

▲Colaboração entre o Governo, o Sector Comercial e o Público

76

Guia de Higiene Alimentar para o Manuseamento de
Alimentos em Restaurantes e Takeaways

Visão Geral da Lei de Segurança Alimentar
Em termos do reforço da regulamentação da segurança
alimentar para salvaguardar a saúde pública, entrou em vigor em
20 de Outubro de 2013 a “Lei de Segurança Alimentar”. A “Lei de
Segurança Alimentar” regula a supervisão e gestão, as medidas
de prevenção, o controlo e tratamento de riscos e os mecanismos
de tratamento de incidentes no âmbito da segurança alimentar,
tendo em vista garantir a saúde e a segurança da vida das
pessoas.

▲ Folhetos da Lei de Segurança Alimentar

Âmbito de aplicação:
A “Lei de Segurança Alimentar” aplica-se à produção e
comercialização de géneros alimentícios, bem como à utilização
de aditivos alimentares e de produtos relacionados com os
géneros alimentícios no decurso daquela.
Deveres de entidades que produzem e comercializam
géneros alimentícios:
A fim de garantir um elevado índice de segurança
alimentar, as entidades que produzem e comercializam géneros
alimentícios têm a obrigação de:
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• Cumprir os critérios de segurança alimentar, durante a
produção e comercialização de géneros alimentícios;
• Implementar um sistema interno eficaz de gestão da segurança
alimentar;
• Conservar os registos de recepção e entrega de mercadorias ou
das respectivas facturas durante o período estipulado;
• Comunicar ao IACM a potencialidade de ocorrência de riscos
para a segurança alimentar;
• Retirar, atempadamente, de circulação os géneros alimentícios
que ponham em risco a segurança alimentar.
Infracções administrativas:
Constitui infracção administrativa, sancionada com multa
de 50 000 a 600 000 patacas, a produção e comercialização dos
géneros alimentícios, ainda que não constitua perigo para a
integridade física de uma pessoa.
Às entidades ou sectores comerciais que produzem e
comercializam géneros alimentícios utilizando produtos com
estes relacionados que não satisfazem os requisitos de higiene,
como equipamentos ou os utensílios é aplicável uma multa de
20 000 a 250 000 patacas.
Crime de produção e comercialização de géneros alimentícios
nocivos:
Constitui responsabilidade penal punível com pena de
prisão até 5 anos ou pena de multa até 600 dias, a produção e
comercialização de género alimentício que constitua perigo para
a integridade física de outrem.
Medidas de prevenção e controlo
Quando se der a ocorrência de riscos para a segurança
alimentar, o governo pode aplicar diferentes medidas de
prevenção e controlo, em função do respectivo grau e dimensão:
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• Limpeza, desinfecção ou melhoramento das condições do local,
estabelecimento, instalações, equipamentos ou utensílios;
• Retirar da circulação o género alimentício ou aditivo alimentar;
• Interdição ou restrição temporária da produção, comercialização
e utilização;
• Suspensão do funcionamento do estabelecimento.
A aplicação das medidas de prevenção e controlo deve
cessar assim que se comprove que os riscos para a segurança
alimentar deixaram de existir.
Serviço de fiscalização
Cabe ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais
(IACM) a fiscalização do cumprimento da “Lei de Segurança
Alimentar”, bem como aplicar diferentes medidas de prevenção
e controlo e promover acções de formação, sensibilização e
educação no âmbito da segurança alimentar.
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Definições

80

Alimentos

Refere-se a quaisquer produtos tratados
ou não, para consumo humano, incluindo
as bebidas e os produtos do tipo das
pastilhas elásticas, bem como todos os
ingredientes utilizados na produção,
preparação e tratamento de alimentos.

Alimentos
prontos para
consumo

Refere-se aos alimentos prontos para
consumo imediato no local de venda.
Os alimentos podem ser crus ou
cozinhados, quentes ou frios e podem ser
consumidos sem aquecimento (incluindo
reaquecimento).

Refrigeração

Refere-se ao processo de armazenamento
de colocar alimentos ou ingredientes
primários a baixa temperatura para
manter a comida fresca e diminuir
a degradação. A temperatura de
refrigeração deve ser inferior a 5ºC.

Congelamento

Refere-se ao processo de armazenamento
de colocar alimentos ou ingredientes
frescos a uma temperatura abaixo do
ponto de congelamento para manter
os géneros alimentícios congelados. A
temperatura de congelamento deve ser
-18ºC ou inferior.
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Surto de
intoxicação
alimentar
(intoxicação
alimentar)

Refere-se à ocorrência de doenças
infecciosas ou tóxicas, causadas pelo
consumo de alimentos e bebidas, cujos
patógenos mais comuns são bactérias e
vírus, mas também podem ser substâncias
tóxicas, químicas ou biológicas. As vítimas
apresentam em regra os sintomas de
doenças intestinais como náuseas, dor
abdominal, vómitos, diarreia, bem como
febre e paralisia, cuja gravidade depende
da quantidade de alimentos ou bebidas
questionáveis ingeridas. O período de
incubação pode ser tão curto quanto
alguns minutos ou demorar vários dias.

Zona de
temperatura
perigosa

A taxa de proliferação da maior parte dos
microrganismos diminui em ambientes
de baixa temperatura e a maior parte
dos micróbios pode ser destruída a
uma temperatura elevada. Assim, as
temperaturas abaixo de 5ºC ou acima
de 60ºC são conhecidas como "Zona de
temperatura segura", enquanto a faixa de
temperatura entre 5ºC e 60ºC é conhecida
como "Zona de temperatura perigosa",
na qual os micróbios se multiplicam
rapidamente.
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Aquisição e Recepção de Ingredientes Primários
(1) Os ingredientes devem ser comprados a fornecedores
conceituados ou de origem autorizada;
(2) Se tratarem de alimentos importados* sujeitos a inspecção
sanitária obrigatória e quarentena, deve proceder-se à
marcação da inspecção junto do IACM;
(3) Durante o exame e recepção, deve ser prestada atenção no
sentido de verificar se os alimentos estão em boas condições,
sob temperatura adequada e não mostram sinais de
contaminação ou deterioração (p.ex. produtos danificados
por pragas, embalagens incompletas, cheiro e cor anormais);
deve ainda ser verificado o prazo de validade constante
na embalagem e nunca aceitar alimentos com o prazo de
validade expirado;
Exemplos de práticas incorrectas:

▲Más condições das ▲Cristais de gelo em ▲Colocar os alimentos
conservas, tais como
alimentos congelados
no chão após a
marcas de ferrugem
entrega
nas latas
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(4) No caso de dúvidas
sobre a higiene
e segurança dos
ingredientes, os
produtos deverão
ser rejeitados ou
devolvidos;

Exemplos de práticas incorrectas:

▲Sub-embalar ingredientes

(5) Manter sempre contacto com o fornecedor. Se necessário,
exigir ao fornecedor documentos comprovativos, incluindo
informação sobre o fabricante, documentos de exportação
e certificados sanitários autenticados por departamentos
oficiais, certificados de origem e relatórios de análise
laboratorial;
(6) Todos os documentos tais como registos de compra ou
distribuição, recibos e comprovativos relativos à higiene
dos géneros alimentícios devem ser mantidos e o registo
de aquisição deve ser guardado** para os serviços
governamentais competentes consultarem e saberem a
origem dos géneros alimentícios, sempre que necessário;
Exemplos de certificados sanitários：

▲Recibo de entrega de mercadoria
Declaração de importação (de Macau) ►
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(7) Certificar-se sempre que a qualidade das matérias-primas
utilizadas para a confecção de alimentos cumpre os requisitos
básicos da higiene alimentar. Comunicar ao IACM a ocorrência
ou a potencialidade de ocorrência de riscos para a segurança
alimentar*** e retirar atempadamente de circulação os
géneros alimentícios em dúvida.
* Consultar o anexo I:Orientações de Higiene para Bens Alimentares Importados
** Consultar o anexo II:Orientações para Guardar, em Segurança, Registos de
Transacções Alimentares
*** Consultar o anexo III:Orientações para a Retirada de Alimentos do Mercado
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Armazenamento
(1) Devem ser adoptadas medidas de protecção adequadas
para evitar a contaminação dos alimentos durante o
armazenamento;
(2) Os alimentos devem ser
classificados e armazenados
em diferentes prateleiras
e devem manter uma
determinada distância da
parede e do chão, e devem
ser propício à circulação
de ar, à entrada e saída de
mercadorias, reduzindo o
espaço para proliferação de
pestes e pronta localização
dos seus ninhos;

▲Os
alimentos
devem
ser
categorizados em função do
seu tipo e armazenados em
diferentes prateleiras

(3) O princípio do "Primeiro a entrar, primeiro a sair" deve ser
seguido na utilização de ingredientes e os frigoríficos devem
ser regularmente verificados para facilitar a remoção de
alimentos deteriorados ou fora de prazo;
(4) Os alimentos secos devem ser armazenados em local fresco e
ventilado e afastados da luz solar directa;
(5) Os alimentos que requerem armazenamento a baixa
temperatura devem atender aos requisitos da temperatura de
refrigeração (inferior a 5ºC) e de congelação (-18ºC ou inferior),
respectivamente;
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(6) Todos os alimentos devem ser devidamente embalados antes
de serem colocados no frigorífico. É preferível armazenar os
frescos e cozinhados ou os alimentos prontos para consumo
separadamente, em diferentes frigoríficos;
Exemplos de práticas incorrectas:

▲Os ingredientes não encontram
embalados

(7) Se não for possível
frigoríficos separados, os
alimentos cozinhados ou
prontos para consumo
(Por exemplo, as frutas
cortadas previamente)
devem ser colocadas
em cima e os alimentos
crus/frescos devem ser
colocados em baixo, para
evitar a contaminação
cruzada;
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▲Alimentos em latas de conserva
d e p o i s d e a b e r t a s d ev e m s e r
t ra n s f e r i d o s p a ra re c i p i e n t e s
adequados

▲Para evitar contaminação cruzada, os
alimentos crus devem ser colocados na
prateleira mais baixa
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(8) Ao utilizar o frigorífico, o espaço de armazenamento adequado
deve ser de modo a facilitar a circulação de ar frio dentro
do frigorífico e o seu degelo e limpeza devem realizar-se
periodicamente para garantir um funcionamento normal;
Exemplos de práticas incorrectas:

▲Frigorífico demasiado ▲ Alimentos crus são ▲Frigorífico que não é
cheio ou com caixas
colocados nas prateleiras
limpo e descongelado
de cartão resulta em
de cima enquanto
com regularidade
má circulação de ar
alimentos cozinhados
frio
são colocados nas
prateleiras de baixo

(9) No caso de interrupções de energia eléctrica ou inundações,
adoptar medidas de contingência adequadas* para garantir a
segurança alimentar.
* Consultar o Anexo IV:Orientações para a Higiene e Segurança Alimentar durante as
Falhas de Energia e Inundações
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Descongelamento
(1) Devem ser evitados os congelamentos repetidos. Apenas
deve ser retirada e descongelada a quantidade necessária de
alimentos;
(2) Quando se descongelam alimentos, devem ser adoptados
métodos adequados de descongelação para minimizar as
hipóteses de sobrevivência das bactérias:
① A colocação dos alimentos no refrigerador ou frigorífico
(inferior a 5ºC);
② Aquecer os alimentos imediatamente após o
descongelamento num forno microondas;
③ Usar água corrente da torneira para descongelar e
consumir os alimentos descongelados, logo que possível.
(3) Os alimentos devem ser protegidos adequadamente durante
o descongelamento para evitar contaminação.
Exemplos de práticas incorrectas:

▲Descongelar alimentos em
temperatura ambiente
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▲Descongelar alimentos em
temperatura ambiente
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Três métodos para descongelar alimentos

▲Colocar
alimentos ▲Descongelá-los debaixo ▲Descongelá-los
de água corrente
microondas
congelados na câmara
frigorífica ou na gaveta
de refrigeração (abaixo
dos 5ºC)

no

* Consultar o Anexo V:Orientações para a Descongelação de Alimentos
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Preparação
(1) Antes da preparação, os alimentos devem ser verificados
cuidadosamente. Se verificar algum sinal de deterioração ou
outra anomalia nas propriedades sensoriais, não devem ser
preparados ou consumidos;
(2) Todos os géneros alimentícios devem ser lavados antes de
utilizados; cascas de ovos devem ser lavadas antes de usar;

▲Ajudantes de cozinha responsáveis pela lavagem de alimentos

(3) O tempo de armazenamento de alimentos cortados ou
prontos para consumo à temperatura ambiente deve ser
reduzido, sempre que possível, e após a sua preparação, os
alimentos devem ser consumidos ou refrigerados, em devido
tempo;
(4) Os recipientes com alimentos não devem ser colocados
directamente no chão para evitar contaminação;

90

Guia de Higiene Alimentar para o Manuseamento de
Alimentos em Restaurantes e Takeaways

(5) Utensílios de preparação e recipientes para alimentos crus
e cozinhados devem ser usados separadamente e com
rotulagem clara.

▲Tábuas de cortar com cores diferentes

▲Ajudantes de cozinha responsáveis
pelo corte de carne

▲Armários onde são guardadas as
facas
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Cozedura/Reaquecimento
(1) Antes de cozinhar ou reaquecer, os alimentos devem ser
analisados cuidadosamente. Se verificar algum sinal de
deterioração ou outra anomalia nas propriedades sensoriais,
não devem ser utilizados;
(2) Para cozinhar, a temperatura e o
tempo de duração devem ser os
adequados para cozinhar alimentos
e para o seu reaquecimento, a
temperatura deve ser de, pelo menos,
75ºC e durar 15 segundos ou mais;
(3) Utilizar instrumentos apropriados
(colher de sopa/tigela) para provar
os alimentos, e nunca provar
directamente os alimentos servindose dos dedos ou colher de sopa;
(4) Os alimentos cozinhados devem
ser
armazenados
separados
dos alimentos semi-acabados e
ingredientes primários;
(5) Os alimentos quentes, se não
forem destinados ao consumo
imediato, deve ser armazenados
e conservados quentes, acima de
60ºC ou refrigerados, logo que
possível, e guardados no frigorífico
(inferior a 5ºC);

▲O tempo de cozedura
e a temperatura dos
alimentos deve ser
adequado (Colocar
um termómetro na
parte central dos
alimentos para medir a
temperatura)

Exemplos de práticas
incorrectas:

▲Os alimentos devem ser
bem cozinhados antes
de serem servidos aos
consumidores

(6) Os alimentos servidos (incluindo ingredientes de
acompanhamento) ou reaquecidos não devem ser reciclados
para serem servidos de novo.
92
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Exposição de Alimentos
(1) Desde a exposição até serem servidos, os alimentos devem
estar protegidos e ser devidamente guardados a uma
temperatura adequada e em ambiente com baixo risco de
contaminação;

▲Os alimentos instantâneos como
siu-mei e lo-mei, quando expostos
para venda, estão sempre à
temperatura ambiente. Para mais
informações sobre as práticas de
higiene alimentar dos alimentos
deste tipo, por favor consulte o
Anexo VII: “Orientações Higiénicas
para a Preparação e Venda de SiuMei (Alimentos Assados) e Lo-Mei
(Alimentos Refogados em Molho
de Soja)” e Anexo VIII: “Orientações
Higiénicas para a Preparação de
Pratos Frios Chineses”

▲Exibir dentro de vitrinas herméticas,
para evitar exposição à contaminação
externa; Para mais informações
sobre a exposição de lembranças
alimentares, por favor consulte o
Anexo VI “Guia de Práticas de Higiene
para a Indústria de Lembranças
Alimentares”
►Para
mais
informações
sobre a exposição
de produtos de
pastelaria,
por
favor
consulte
o Anexo IX: “Orientações Higiénicas
para a Preparação de Produtos de
Pastelaria”

(2) Os alimentos nos expositores devem ser eficazmente
monitorizados. Se qualquer alimento ou os utensílios de
preparação estiverem contaminados ou susceptíveis de o
serem, o fornecimento e consumo devem ser interrompidos
de imediato;
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(3) Os alimentos prontos a comer
devem ser expostos com
protecção contra poeira e
pragas (por ex., com tampas)
e colocados em local separado
dos produtos semi-preparados,
matérias primas e outros itens e
sempre afastados do chão;
(4) A embalagem exterior de alimentos pré-embalados deve estar
intacta; Os alimentos congelados e alimentos refrigerados
devem ser armazenados respectivamente a temperaturas
iguais ou inferiores a -18ºC e inferiores a 5ºC no expositor;
(5) Enquanto estiverem expostos, a temperatura de
armazenamento dos alimentos prontos a consumir
deve ser, sempre, monitorizada para garantir o princípio
"Conservar quentes os alimentos quentes, conservar frios
os alimentos frios":
．Alimentos servidos quentes devem ser armazenados num
ambiente acima de 60℃;
．Alimentos servidos frios devem ser armazenados num
ambiente abaixo de 5℃.

▲Assegurar que os alimentos quentes
são mantidos quentes
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▲Assegurar que os alimentos frios
são conservados frios e que a
temperatura interna das vitrinas
de exposição se mantém abaixo
dos 5ºC
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(6) A maioria dos micróbios reproduz-se de forma mais lenta
num ambiente de temperaturas baixas, enquanto as
temperaturas altas podem eliminar a maioria delas. Assim,
temperaturas abaixo dos 5ºC e acima dos 60ºC encontramse na "Faixa de temperatura segura"; Pelo contrário, em
temperaturas que se situam entre os 5ºC e os 60ºC, os
micróbios reproduzem-se a um ritmo mais rápido. Por esse
motivo, essa zona é denominada de "Zona de temperatura
perigosa";

▲ Zona de temperatura perigosa

(7) Alimentos cozinhados e aquecidos não devem ser expostos
à temperatura ambiente durante mais de 2 horas, no caso
de não serem consumidos de imediato, os alimentos devem
ser mantidos quentes, a uma temperatura acima de 60ºC,
ou deixados esfriar antes de os guardar no frigorífico
(abaixo dos 5ºC);
(8) Utensílios de preparação limpos e esterilizados (por
exemplo: pinças, colheres, etc.) devem estar disponíveis
para cada categoria de alimentos expostos ou adoptar
outros métodos eficazes para evitar a contaminação dos
alimentos.
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Higiene na Preparação e
no Fornecimento da Refeição
(1) Devem ser usados utensílios limpos e desinfectados no
processo de preparação da refeição e no fornecimento para
evitar a contaminação dos alimentos;
(2) Evitar tocar directamente,
com as mãos, nos alimentos
prontos para consumo.
Ao preparar alimentos
prontos para consumo,
devem ser usados, sempre
que possível, utensílios
como colheres, pinças ou
conchas;

▲Utilize utensílios limpos e
desinfectados. Evite tocar
directamente com as mãos na
comida

(3) Os operadores devem verificar cuidadosamente os alimentos
prontos para consumo. Se verificarem propriedades
organolépticas anormais, aqueles alimentos devem ser
interditos ao consumo;
(4) Os ingredientes primários para a decoração dos pratos
devem ser lavados antes de utilizar e não devem ser usados
repetidamente. E os utensílios para organização dos
alimentos e sua distribuição também devem estar limpos;
(5) Os alimentos cozinhados não devem ser deixados à
temperatura ambiente ou reservados para consumo por
mais de 2 horas; caso contrário, a comida deve seguir
o princípio "Conservar quentes os alimentos quentes,
conservar frios os alimentos frios";
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(6) Ao servir a comida, esta deve estar adequada e devidamente
protegida; no transporte de alimentos, devem ser sempre
usadas bandejas;
(7) Em restaurantes que servem refeições em mesas redondas
partilhadas, é aconselhável fornecer "Pauzinhos de servir"
ou "Colheres de servir" aos clientes;
(8) Restos de comida ou alimentos abertos não devem ser
servidos novamente.
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Práticas a Observar durante
o Transporte e Entrega de Alimentos
(1) Protecção adequada dos alimentos
• Os alimentos crus e os cozinhados
devem ser transportados em
separado* para se evitar a
contaminação cruzada;
• Proteger
adequadamente
os
alimentos prontos a comer não
embalados ou mantê-los sempre
em recipientes apropriados e com
tampa;
• Durante o transporte, evitar a
exposição dos alimentos à luz
solar directa e à chuva;
• Os veículos utilizados para o
transporte de alimentos não
deverão ser utilizados para
transportar outros tipos de
mercadorias (em especial produtos
químicos e lixo).
(2) Controlo de tempo e de temperatura
• Os alimentos prontos para
distribuição devem ser entregues
prontamente
para
evitar
deixar a comida muito tempo à
temperatura ambiente;
• Utilizar veículos com controlo de
temperatura para o transporte
de alimentos: para alimentos
refrigerados, abaixo de 5°C; para
alimentos congelados a -18°C ou
abaixo; e para alimentos quentes,
98

Exemplos de práticas
incorrectas:

▲Colocar os alimentos
no chão após a sua
entrega enquanto os
mesmos se encontram
a descongelar

▲Embalar siu-mei já
cozinhado em caixas
de cartão que tenham
sido previamente
utilizadas para
embalar carnes
cruas sem quaisquer
medidas de protecção

▲Transportar alimentos
congelados em
veículos sem um
sistema de refrigeração
que permita o controlo
da temperatura e sem
quaisquer medidas
de protecção
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acima de 60°C. Certificar-se de que o dispositivo de controlo
de temperatura do veículo está a funcionar devidamente
e o ambiente interior dos seus compartimentos de
armazenamento é mantido à temperatura apropriada;
• Para o transporte de alimentos frios ou quentes em
veículos sem dispositivo de controlo de temperatura,
os alimentos devem ser guardados em caixas térmicas.
Para alimentos que necessitem de armazenamento a frio,
colocá-los dentro de caixas térmicas, acondicionadas com
cubos de gelo ou gelo seco.
(3) Limpeza e manutenção de veículos
．Assegurar a limpeza e higiene do interior do veículo. Limpar
e desinfectar regularmente o veículo e os seus dispositivos.

▲Veículos equipados com sistema de controlo da temperatura

▲Garanta que a cabine de refrigeração do veículo de transporte
está sempre limpo. Limpe e desinfecte com regularidade
* Consultar o Anexo X:Orientações de Higiene no Transporte e Alimentos
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Higiene Pessoal
(1) Quem apresente sintomas, como tosse, nariz congestionado,
diarreia, vómitos e febre, não deve manusear alimentos;
(2) Manter sempre as mãos limpas. Lavar bem as mãos com
sabão líquido antes de manusear os alimentos, depois de
manusear dinheiro e depois de usar a casa de banho*;
(3) Deve usar-se roupa ou uniforme limpo e de cor clara;
(4) Deve amarrar-se o cabelo comprido e não deixá-lo ficar
exposto após colocar a touca ou rede de protecção;
(5) Antes de manusear alimentos, devem retirar-se acessórios,
como anéis, pulseiras e relógios; as unhas devem estar
sempre bem aparadas, não devem usar unhas postiças, nem
usar verniz;
(6) Quando houver feridas nas mãos, devem cobrir-se
ferimentos expostos com curativos impermeáveis e usar
luvas descartáveis;

▲Os cortes e feridas abertas nas mãos devem ser devidamente protegidas com
pensos rápidos e cobertas com luvas de borracha descartáveis. As luvas que
tenham estado em contacto com sujidade ou que tenham sido usadas durante
mais de 30 minutos devem ser substituídas
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(7) Durante a manipulação e venda de alimentos, não se deve
fumar, cuspir, tossir ou espirrar para cima dos alimentos,
mastigar ou comer e ainda provar com os dedos;
(8) Os
trabalhadores
envolvidos
na
manipulação e venda
de alimentos nunca
devem
manipular
ao mesmo tempo
alimentos e dinheiro;

Exemplos de práticas incorrectas:

(9) Não se devem trazer,
para a área de
processamento de
alimentos, vestuário
e pertences próprios.
* Consultar o Anexo XI:Orientações sobre a Lavagem das Mãos pelo Pessoal
que Manuseia Alimentos
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Higiene Ambiental e do Equipamento
(1) A área de processamento de alimentos deve manter-se
sempre limpa e não servir de local de depósito de substâncias
tóxicas ou de outros produtos químicos;
Exemplos de práticas incorrectas:

▲Colocar produtos
químicos perto dos
produtos alimentares

▲Os produtos químicos
devem estar bem
indicados

▲Colocar legumes perto
de produtos químicos,
o que poderá resultar
em contaminação

(2) Devem avaliar-se periodicamente, no que respeita à
temperatura, os frigoríficos, congeladores e expositores,
verificando devem ser avaliados periodicamente no que
respeita se estão em a conformidade com os requisitos; a
limpeza e desinfecção de equipamentos e instalações devem
estar em boas condições;
(3) Os utensílios de mesa devem ser prontamente limpos e
desinfectados após o uso e guardados em consolas próprias,
prontos para serem utilizados e ser limpos regularmente para
manter a higiene;
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(4) Deve usar-se, a louça descartável deve ser usada apenas
uma única vez, a louça descartável* e, equando ainda não
utilizada, mantê-la devidamente guardada em ambiente
livre de poeiras e pragas e retirá-la somente no momento
da utilização, para evitar contaminações;
(5) Os caixotes de lixo devem
estar afastados das
áreas de manuseamento
de
alimentos,
estar
sempre tapados e ser
esvaziados pelo menos
uma vez por dia, além de
serem sujeitos a limpeza
e desinfecção regulares;
(6) Os panos ou toalhas
devem ser utilizados
para
uma
única
finalidade,
uma
vez
que são susceptíveis
de abrigar substâncias
estranhas, tais como
cabelos, partículas de
sujidade e micróbios,
que podem contaminar
os alimentos. Os panos
de limpeza não devem
entrar
em
contacto
directo com os alimentos
e devem ser lavados,
limpos e substituídos
regularmente;
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▲Assegurar que o balde do lixo se
encontra bem tapado
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(7) As áreas de venda de alimentos,
mesas de trabalho e utensílios
devem manter-se sempre limpos
e higiénicos;
(8) Os produtos químicos devem
estar bem indicados;

▲Devem ser aplicadas telas em
todas as janelas

(9) O local deve estar munido de equipamento eficaz de controlo
de pragas e ratos para impedir o seu acesso, esconderijos e
reprodução. Manter as portas e janelas fechadas ou utilizar
malha metálica nas janelas para facilitar a ventilação;
Exemplos de práticas incorrectas:

▲Não aplicar um filtro ▲Os baldes e contentores ▲Não manter a porta
no exaustor
do lixo não são
da cozinha fechada, o
despejados e limpos
que facilita a entrada
com frequência, o
de ratos e insectos
que atrai moscas e
mosquitos
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(10) Não permitir a presença de animais de estimação.

▲ Manter um ambiente organizado e limpo na cozinha
* Consultar o Anexo XII:Orientações para a Utilização de Recipientes de Plástico
Descartáveis
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GL 002 CSA 2013

Anexo I
Orientações de Higiene para Bens
Alimentares Importados

Objectivo:
Com esta orientação, pretende-se relembrar a todos os
importadores do ramo alimentar os cuidados e regras a observar
na importação de bens alimentares.
Âmbito de aplicação:
Todos os importadores de bens alimentares.
Definição:
Género alimentício: é toda a substância, tratada ou não,
destinada à alimentação humana, incluindo bebidas e produtos
do tipo pastilha elástica, e englobando todos os ingredientes
utilizados no seu fabrico, preparação e tratamento.
Legislação aplicável:
Todos os alimentos importados devem cumprir o
estipulado nas seguintes leis:
1. Lei n.º 3/2016 – Alteração à Lei n.º 7/2003 – Lei do Comércio
Externo;
2. Despacho do Chefe do Executivo n.º 487/2016 – alterada pela
Lei n.º 3/2016, as tabelas de exportação e de importação a que
se refere o n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2003;
3. Regulamento Administrativo n.º 40/2004 – disposições relativas
ao controlo sanitário e fitossanitário.
*Para informações mais detalhadas sobre a legislação aplicável, é favor visitar a Rede
de Informação sobre Segurança Alimentar (www.foodsafety.gov.mo) ou a página
electrónica da Imprensa Oficial (www.io.gov.mo).
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Os importadores de bens alimentares devem observar as
seguintes regras na importação de géneros alimentares:
1. Encomende os produtos apenas de fornecedores idóneos,
para se assegurar que são bens higiénicos e próprios para o
consumo humano;
2. A declaração de importação deve ser tramitada de acordo com
a legislação de Macau aplicável;
3. Assegure-se de que os géneros importados foram sujeitos à
inspecção sanitária obrigatória. Segundo o Despacho do Chefe
do Executivo n.º 487/2016, relativo à importação de géneros
alimentares, os seus importadores são obrigados a requerer
marcação prévia de inspecção sanitária junto do IACM;
4. Mantenha-se em contacto directo com os fornecedores
do local da exportação. Em caso de necessidade, exija aos
fornercedores a apresentação de documentação comprovativa,
como informação sobre a unidade de fabrico, documentos
comprovativos de exportação autenticados pelo governo local
da exportação, certificados sanitários dos produtos, certificados
de origem e relatórios de testes laboratoriais;
5. Mantenha em lugar seguro todos os documentos
comprovativos, como registo de importação, recibos, entre
outros, para facilitar a tarefa dos departamentos competentes
na identificação da origem dos produtos e respectiva gestão
em caso de necessidade;
6. Verifique se os géneros importados estiveram sujeitos a
condições adequadas de transporte e armazenamento, de forma
a salvaguardar a qualidade e a segurança da higiene alimentar;
7. Mantenha-se informado sobre questões de segurança
alimentar. No caso de descobrir ou suspeitar que produtos
importados podem constituir um perigo potencial para a
segurança alimentar, não os deve importar ou vender;
8. No caso de constatar ou suspeitar que os produtos entregues
podem causar quaisquer problemas de segurança alimentar,
tome a iniciativa de informar de imediato o respectivo
departamento governamental.
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Para mais informações:
No caso de persistirem dúvidas sobre quais os tipos de
documentos necessários para requerer a importação de bens
alimentares ou quais os trâmites a observar, queira por favor
contactar o Centro de Serviços do IACM através dos telefones
8795 2643 ou 8795 2646 ou visitar a seguinte hiperligação do
IACM:
[Formalidades para tratamento da Licença/ Declaração de
importação e marcação prévia de inspecção sanitária]
http://www.iacm.gov.mo/p/food/adminDefault/22
Actualizado em Setembro de 2017
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Anexo II
Orientações para Guardar, em Segurança,
Registos de Transacções Alimentares

Objectivo:
De acordo com a Lei de Segurança Alimentar, as
entidades que produzem e comercializam géneros alimentícios
têm a obrigação de conservar os registos de recepção e
entrega de produtos alimentares ou as respectivas facturas.
Estas orientações destinam-se a sensibilizar os produtores e
comerciantes de géneros alimentícios para o tipo de registos
necessários e também como arquivá-los devidamente, para
que os competentes serviços do governo os possam consultar
eficazmente em caso de qualquer anormalidade alimentar
e assim identificar rapidamente a origem do alimento
problemático e tomar de imediato as medidas adequadas.
A segurança alimentar em Macau é uma tarefa de todos.
Âmbito de aplicação:
• Aplicável a todos os produtos alimentares destinados a
consumo humano. De acordo com a Lei de Segurança Alimentar,
“Género Alimentício” refere-se a qualquer substância, tratada
ou não, destinada à alimentação humana, incluindo as bebidas
e os produtos do tipo pastilhas elásticas, bem como todos os
ingredientes utilizados na produção, preparação e tratamento
de géneros alimentícios.
• As orientações pretendem transmitir aos produtores e
comerciantes de géneros alimentícios, os princípios adequados
para guardar em segurança os registos de transacções
alimentares, exceptuando-se aqueles que dependem de outros
regulamentos já em vigor.
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Conteúdo dos registos para arquivar:
Para uma rápida e eficaz identificação da origem e cadeia
de distribuição dos géneros alimentares, os registos devem
incluir a seguinte informação, em termos claros:
1. Datas relativas aos géneros alimentares (data da recepção;
data da entrega ao grossista);
2. Informação sobre a origem dos alimentos (nome, endereço e nº
de telefone da empresa ou pessoa que forneceu os alimentos);
3. Quantidade de produtos alimentares;
4. Descrição das características dos produtos alimentares (para
a sua clara identificação, como designação, número do lote e
local de origem dos produtos alimentares).
Tipos de registos que produtores e comerciantes de géneros
alimentícios devem arquivar
Registo de
importação
Importadores
Distribuidores
Retalhistas
(entrega directa ao
consumidor)
Sector de restauração
Produtores locais

✓

Registo de
aquisição

Registo de
fornecimento

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

Maneiras de arquivar registos em segurança:
O sector alimentar pode decidir as formas a utilizar para
arquivo ou adoptar uma das que são aqui sugeridas:
1. Guardar as respectivas facturas ou recibos;
2. Guardar os registos manuscritos ou electrónicos das
transacções;
3. Utilizar o modelo padrão de registo sugerido por estas
Orientações.
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Prazo de manutenção dos registos em arquivo:
Para se detectar eficazmente a origem dos alimentos,
há que respeitar os diversos prazos de validade dos diferentes
produtos.
Prazo de validade do alimento
(prazo para consumo)

Prazo de arquivo do registo

Alimento com um prazo de validade de
3 meses ou inferior

Pelo menos 3 meses,
a contar do dia da aquisição ou
entrega dos produtos

Alimento com um prazo de validade
superior a 3 meses

Pelo menos 24 meses,
a contar do dia da aquisição ou
entrega dos produtos

Notas sobre o arquivo de registos:
Os registos alimentares devem ser feitos em tempo
útil, preenchidos e guardados de forma adequada, para que os
competentes serviços do governo os possam consultar rápida e
eficazmente em caso de necessidade.
Setembro de 2013
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Mapa de Registo para Aquisição/
Entrega de Produtos Alimentares (Modelo)*
Registos de Aquisição/Entrega de Produtos Alimentares em______(mês)______ (ano)

□

Produtos alimentares entregues

□

Produtos alimentares recebidos

Data
・Nome da empresa

・Endereço
Dados sobre o
fornecedor/
・N.º de contacto telefónico
receptor
・N.º de fax
・Outros

Descrição dos produtos alimentares
(p. ex. nome, número do lote e forma de embalagem)

Quantidade total

*Este modelo serve apenas de referência

114

Guia de Higiene Alimentar para o Manuseamento de
Alimentos em Restaurantes e Takeaways

GL 003 CSA 2015

Anexo III
Orientações para a Retirada de
Alimentos do Mercado

Objectivo:
Estas orientações para a Retirada de Alimentos do Mercado
destinam-se às entidades produtoras e comercializadoras de
géneros alimentícios envolvidas no processo de retirada de
produtos suspeitos, com o objectivo de reforçar a eficácia destas
acções e bem assim minimizar os possíveis danos causados por
estes produtos àquelas entidades e ao público consumidor em
geral.
Âmbito de aplicação:
Em cumprimento do Artigo 5.º e Artigo 9.º da Lei n.º
5/2013 – Lei de Segurança Alimentar, no caso de ocorrência ou
na ocorrência potencial de riscos para a segurança alimentar,
as entidades produtoras e comercializadoras de géneros
alimentícios têm o dever de notificar o IACM e retirar do mercado,
em tempo útil, todos os alimentos em questão. Por sua vez, o
IACM, com base no grau e dimensão de risco para a segurança
alimentar, pode ordenar às respectivas entidades produtoras
e comercializadoras de géneros alimentícios que retirem os
produtos suspeitos do mercado.
As Orientações não impedem a obtenção de provas
por parte das autoridades competentes e o respectivo
acompanhamento dos casos.
Definição:
1. Retirada de produto alimentar do mercado: é a acção de
retirar produtos alimentares, que causaram ou podem vir a
causar riscos para a segurança alimentar dos consumidores,
da posse dos grossistas, retalhistas, das entidades produtoras
e comercializadoras de géneros alimentícios e dos próprios
consumidores.
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2. Produção e comercialização de géneros alimentícios: as
actividades de produção, transformação, preparação,
embalagem, transporte, importação, exportação, trânsito,
armazenagem, venda, fornecimento, detenção ou exposição
para venda, ou transacção por qualquer forma, de géneros
alimentícios, tendo por fim o consumo público.
Conteúdo:
Início de retirada de alimentos:
As Retiradas de Alimentos são sobretudo levadas a
efeito, voluntariamente ou por ordens do IACM, pelas entidades
produtoras e comercializadoras de géneros alimentícios.
Quando estas entidades sabem, directa ou indirectamente,
que há produtos alimentares suspeitos e possuem as devidas
informações sobre eles, devem pensar em dar início a uma
retirada dos alimentos suspeitos do mercado.
Responsabilidade governamental:
• O Centro de Segurança Alimentar do IACM monitoriza
as entidades produtoras e comercializadoras de géneros
alimentícios nas suas acções de retirada de alimentos e no
seu desenrolar, avaliando igualmente a eficácia das acções
tomadas pelas entidades em causa;
• Uma vez concluída a retirada, o CSA procura garantir que todos
os produtos suspeitos foram recolhidos, para serem sujeitos a
posterior tratamento.
Responsibilidade das entidades produtoras e comercializadoras
de géneros alimentícios:
• Realizar a retirada do mercado, de forma rápida e eficiente, dos
alimentos que causaram ou podem vir a causar riscos para a
segurança alimentar dos cidadãos;
• Notificar o Centro de Segurança Alimentar sobre as acções
de retirada empreendidas e trabalhar em coordenação com a
monitorização da retirada realizada pelo Centro;
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• Durante o processo de retirada de produtos, tomar a iniciativa
de enviar ao Centro de Segurança Alimentar relatórios
periódicos sobre o progresso da retirada;
• Apoiar e coordenar as acções em consonância com o disposto
nas Orientações.
Notificação do Centro de Segurança Alimentar:
As entidades produtoras e comercializadoras de géneros
alimentícios têm de notificar de imediato o Centro de Segurança
Alimentar quando decidem retirar produtos do mercado. As
entidades em causa são obrigadas a prencher um “Formulário
de Notificação de Retirada Alimentar” (Anexo I) e enviá-lo por
fax para o Centro de Segurança Alimentar (durante o horário
de expediente: 8296 9930 e fora dele: 8395 0482). Caso seja
necessário, poderão pedir conselhos ao Centro de Segurança
Alimentar sobre a estratégia de retirada a adoptar para a
operação ser bem sucedida.
Retirada de produtos alimentares:
Para efeitos da retirada, as entidades produtoras e
comercializadoras de géneros alimentícios devem ter em conta
os registos de recepção e entrega de produtos suspeitos ou
das respectivas facturas. Uma vez iniciada a retirada, terão de
informar todos os comerciantes e consumidores envolvidos
sobre as disposições de recolha e facultar-lhes uma linha aberta
para pedidos de informação. Os produtos retirados devem ser
guardados em local separado de outros produtos alimentares.
A quantidade e códigos de lote dos produtos retirados deverão
ser anotados correctamente para facilitar os subsequentes
acompanhamentos.
Entrega de relatório sobre retirada de produtos:
As entidades produtoras e comercializadoras de géneros
alimentícios devem enviar ao Centro de Segurança Alimentar
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relatórios periódicos sobre os progressos da retirada. Uma
vez concluída a operação de retirada, terão de apresentar um
“Relatório de Retirada de Produtos Alimentares” (Anexo II) ao
Centro de Segurança Alimentar, no prazo de 3 dias, no qual, para
além dos detalhes da operação de retirada e suas consequências,
deve constar a seguinte informação:
• Motivos que ditaram a retirada dos produtos;
• Acções empreendidas pelas entidades produtoras e
comercializadoras de géneros alimentícios;
• Âmbito de distribuição e respectivas quantidades do lote de
produtos alimentares suspeitos em causa, em Macau e fora do
território de Macau;
• Resultado da retirada (quantidade dos produtos recolhidos,
quantidade restante e quantidade já consumida);
• Método utilizado para a destruição dos produtos recolhidos e
sua quantidade, acompanhado dos respectivos comprovativos;
• Sugestão de medidas a tomar para se evitarem ocorrências
semelhantes.
O relatório irá facilitar ao Centro de Segurança Alimentar
a avaliação da eficácia da operação de retirada. As entidades
produtoras e comercializadoras de géneros alimentícios devem
arquivar, em segurança, uma cópia do relatório completo da
retirada para efeitos de inspecção.
Março de 2015
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Anexo I
Formulário de Notificação de Retirada Alimentar (Modelo)
Para: Centro de Segurança Alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e
Municipais
Número de fax: 8296 9930 (horário de expediente)
8395 0482 (fora do horário de expediente)
Data de recepção da informação pela entidade produtora e comercializadora
de géneros alimentícios sobre produtos alimentares suspeitos:
_________(ano) _________(mês) _________(dia)
Data da notificação ao Centro de Segurança Alimentar:
_________(ano) _________(mês) _________(dia)
I. Dados básicos sobre a entidade produtora e comercializadora de géneros
alimentícios donde foram retirados os produtos
Designação
Endereço
No de telefone
Fax
Pessoa a contactar
Linha aberta
Tipos de negócio
(importadores/
grossistas/retalhistas)
Outras
II. Informação sobre a operação de retirada de produtos alimentares
(1) Descrição do produto alimentar
Designação do produto
alimentar
Marca
Tamanho do produto ou da
embalagem
Prazo de validade ou data
de produção
Lote/Número de código
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Designação, endereço e nº.
de telefone do fabricante e
país de origem
(2) Motivo de retirada do mercado

(3) Acções empreendidas

(4) Âmbito de distribuição e respectivas quantidades do lote de produtos
alimentares suspeitos em causa, em Macau e fora do território de Macau

III. Outras informações

Carimbo da Companhia：_____________________
Assinatura：_____________________
Data：_____________________
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Anexo II
Relatório sobre Retirada de Produtos Alimentares (Modelo)
Para: Centro de Segurança Alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e
Municipais
Número de fax: 8296 9930 (horário de expediente)
8395 0482 (fora do horário de expediente)
Data de recepção da informação pela entidade produtora e comercializadora
de géneros alimentícios sobre produtos alimentares suspeitos:
_________(ano) _________(mês) _________(dia)
Data da notificação ao Centro de Segurança Alimentar:
_________(ano) _________(mês) _________(dia)
I. Dados básicos sobre a entidade produtora e comercializadora de géneros
alimentícios donde foram retirados os produtos
Designação
Endereço
No de telefone
Fax
Pessoa a contactar
Linha aberta
Tipos de negócio
(importadores/
grossistas/retalhistas)
Outras
II. Informação sobre a operação de retirada de produtos alimentares
(1) Descrição do produto alimentar
Designação do produto
alimentar
Marca
Tamanho do produto ou
da embalagem
Prazo de validade ou data
de produção
Lote/Número de código
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Designação, endereço e nº.
de telefone do fabricante e
país de origem
(2) Motivo de retirada do mercado

(3) Acções empreendidas

(4) Âmbito de distribuição e respectivas quantidades do lote de produtos
alimentares suspeitos em causa, em Macau e fora do território de Macau

(5) Resultado da retirada (quantidade dos produtos recolhidos, quantidade
restante e quantidade já consumida)

(6) Método utilizado para a destruição dos produtos recolhidos e sua
quantidade, acompanhado dos respectivos comprovativos

(7) Sugestão de medidas a tomar no futuro

III. Outras informações

Carimbo da Companhia：_____________________
Assinatura：_____________________
Data：_____________________
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Anexo IV
Orientações para a Higiene e Segurança Alimentar
durante as Falhas de Energia e Inundações

Objectivo:
Estas orientações servem para providenciar à indústria
alimentar medidas recomendadas para a segurança e higiene
alimentar, a serem tomadas antes, durante e após falhas de energia
ou em caso de inundações, de modo a reduzir o risco de surtos de
doenças transmitidas por alimentos que possam resultar desses
incidentes, salvaguardando assim a segurança alimentar.
Âmbito de aplicação:
Estabelecimentos de produção e comercialização de
alimentos que possam ser afectados por faltas de energia ou
inundações, incluindo fabricantes, fornecedores e retalhistas
de alimentos.
Definição:
Termómetro de alimentos (abaixo designado por
termómetro): aparelho próprio para utilização em estabelecimentos
de produção e comercialização de alimentos para medir a
temperatura dos alimentos, bem como dos ambientes de operação
e de armazenamento, incluindo termómetros de lâmina bimetálica,
sensores de temperatura simples, sensores de temperatura por
resistência e termómetros de infravermelhos.
Nota: Os termómetros de vidro contêm mercúrio ou álcool. Se não forem
manuseados de forma apropriada, o recipiente de vidro e o conteúdo
podem causar danos físicos e químicos. Por esta razão não se recomenda
a sua utilização em estabelecimentos de produção e comercialização de
alimentos.

Conteúdo:
1.Falhas de energia
1) Preparativos anteriores à falha de energia
Guia de Higiene Alimentar para o Manuseamento de
Alimentos em Restaurantes e Takeaways

123

• Os equipamentos de refrigeração e congelação devem
estar equipados com termómetros adequados para
medir a sua temperatura interna, para verificar se os
alimentos mantidos no interior ainda são seguros para
consumo, no caso de surgirem situações como uma falha
de energia (normalmente, a temperatura de refrigeração
é abaixo dos 5°C e a de congelação -18°C ou inferior);
• As instalações devem possuir fontes de fornecimento
eléctrico alternativas, sujeitas a inspecção regular para
assegurar o seu bom funcionamento;
• Os equipamentos de refrigeração e congelação devem
estar bem protegidos e ser sujeitos a manutenção regular;
• Saber de antemão onde se pode adquirir gelo seco ou
cubos de gelo;
• Quando uma falha de energia é notificada de antemão, colocar
no congelador os alimentos refrigerados que não sejam para
consumo imediato (por ex. carne fresca, marisco e carne de
aves) a fim de reduzir o risco de deterioração. Armazenar de
antemão gelo ou bolsas de gelo seco no congelador, para
manter um ambiente de baixa temperatura no seu interior
durante e após a falha de energia.
2) Medidas de emergência a tomar durante a falha de energia
para garantir um correcto armazenamento dos alimentos
• Manter tanto quanto possível fechada as portas dos
equipamentos de refrigeração e congelação para
manter o ambiente frio tão longo quanto possível;
• Quando se mantém fechada a porta de equipamentos
de refrigeração e congelação:
╺╺Os equipamentos de refrigeração conseguem, em
regra, manter-se durante cerca de 4 horas a uma
temperatura abaixo de 5°C;
╺╺Os equipamentos de congelação bem recheados
conseguem, em regra, manter-se a uma temperatura
abaixo de 5°C durante cerca de 48 horas e 24 horas, se
estiverem parcialmente cheios;
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• Adicionar mais bolsas de gelo seco ou cubos de gelo
para manter os equipamentos de refrigeração e
congelação a baixa temperatura se a falha de energia
se prolongar. Nunca tocar com as mãos nuas em gelo
seco ou permitir que este entre em contacto directo
com os alimentos.
3) Uma vez a energia restaurada, determinar o grau
de segurança dos alimentos e accionar medidas de
acompanhamento adequadas
• Os alimentos, bem cozinhados, são próprios para
consumo desde que (Os alimentos considerados
próprios para consumo devem ser marcados com a
etiqueta “Consumir em primeiro lugar”, serem mantidos
refrigerados e serem consumidos de imediato:
╺╺A falha de energia tenha durado menos de 4 horas e
se tenha mantido fechada a porta dos equipamentos
de refrigeração e congelação;
╺ ╺A temperatura indicada no termómetro dos
equipamentos de refrigeração e congelação seja
inferior a 5°C;
╺╺Se os equipamentos de refrigeração e congelação não
possuírem termómetro, verificar com um termómetro
apropriado a temperatura de cada item alimentar, a
qual deverá ser inferior a 5°C;
• Devem ser descartados os alimentos nas seguintes
condições:
╺╺Todos os que mostrem sinais de deterioração,
características organolépticas inaceitáveis, suspeita
de deterioração ou que estiveram em contacto com
alimentos nas referidas condições inaceitáveis;
╺╺Os alimentos perecíveis (por ex. carne, marisco, leite
e produtos lácteos, legumes e frutas pré-cortados,
pratos já cozinhados) mantidos em equipamentos de
refrigeração durante uma falha de energia que dure
mais de 4 horas;
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╺╺Os alimentos são facilmente perecíveis a uma
temperatura de 5°C ou superior.
• Nunca processar, vender ou consumir qualquer alimento
que esteja em condições organolépticas inaceitáveis ou
seja suspeito de deterioração;
• Após descartar os itens alimentares deteriorados, limpar
e desinfectar o interior e o exterior dos equipamentos
de refrigeração e congelação antes de voltar a colocar
alimentos no seu interior.
* Os alimentos perecíveis, mesmo quando estão bem cozinhados, podem causar
intoxicação alimentar se não forem mantidos sob temperatura de armazenamento
adequada.

2. Inundações
1) Prevenções a tomar para a estação das chuvas
• As lojas nas zonas baixas da cidade devem planear
de forma sensata a localização e colocação dos
seus equipamentos e dispositivos (por ex. colocar
equipamentos de refrigeração e congelação em
lugares mais altos) para reduzir possíveis danos
durante uma inundação;
• Prestar sempre atenção aos avisos de tempestade,
refluxo das águas do mar e sobreelevação do nível do
mar emitidos pela Direcção dos Serviços Meteorológicos
e Geofísicos;
• Proteger os alimentos colocando-os em recipientes
estanques ou em bolsas hermeticamente fechadas e
colocá-los em prateleiras altas.
2) Medidas de emergência a tomar durante uma inundação
• Utilizar materiais de apoio, como barreiras contra as
cheias, para bloquear a inundação através das portas, a
fim de minimizar o risco de danos e contaminação das
instalações dos estabelecimentos comerciais;
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• De acordo com a gravidade da inundação, colocar
os alimentos em lugares elevados para evitar a
contaminação pelas águas.
3) Acções de acompanhamento após a inundação
• Os estabelecimentos de produção e comercialização de
alimentos afectados pela inundação devem interromper
a sua operação até completarem todas as necessárias
acções de acompanhamento após o sinistro;
• Descartar os alimentos cuja embalagem esteja danificada
ou que possam ter sido molhados pelas águas, por
não estarem protegidos por bolsa impermeável ou
recipiente hermeticamente fechado;
• Nunca processar, vender ou consumir qualquer
alimento em condições organolépticas inaceitáveis, já
estragado ou possivelmente molhado pelas águas;
• Utilizar sempre água de fonte segura para a manipulação
de alimentos e limpeza de utensílios, instalações e
equipamentos alimentares;
• Antes de usá-los, limpar e desinfectar sempre muito
bem os utensílios e equipamentos que entram em
contacto com os alimentos ou utilizados na preparação
de alimentos, as áreas de produção e armazenamento e
as áreas onde são servidas refeições.
3. Responsibilidades dos estabelecimentos de produção e
comercialização de alimentos
• Desenvolver e adoptar medidas de higiene e de saúde e
avaliar periodicamente a sua eficácia para garantir que
cumprem os requisitos das boas práticas de higiene;
• Providenciar ao seu pessoal acções de formação periódicas
sobre higiene pessoal, alimentar e ambiental.
Actualizado em Outubro de 2017
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Anexo I
Práticas de Produtos Alimentares Pré-embalados a
Observar no Manuseio Afectados pelas Inundações
Em primeiro lugar devemos interromper a
actividade comercial dos estabelecimentos que tenham
sido afectados pelas cheias. De seguida devemos examinar
cuidadosamente todos os produtos alimentares préembalados que se encontrem nas prateleiras:
• No que diz respeito à condição das embalagens não danificadas,
os produtos apresentados a seguir podem ser consumidos
depois de serem tratados adequadamente*:
Alimentos embalados
Alimentos Enlatados:
Latas de Conserva de
Dupla Costura na Parte
Superior e Inferior
(Top and Bottom Double
Seamed Cans)
Nem todas as latas de
conserva podem ser
consumidas mesmo que
tenham sido tratadas
adequadamente. Apenas
podem ser consumidas
as latas de conserva de
dupla costura na parte
superior e inferior.

Produtos Alimentares
em Embalagens Seladas
com Fecho Hermético
(Retort Pouches)

Imagens Ilustrativas

Devemos descartar os
alimentos enlatados
sempre que as
respectivas latas de
conserva estejam
danificadas, inchadas ou
apresentem qualquer
sinal de fuga do seu
conteúdo.

Devemos também
descartar os alimentos
sempre que as
respectivas embalagens
estejam danificadas ou
apresentem qualquer
sinal de fuga do seu
conteúdo.

Nota: Os produtos embalados em sacos à prova de água mencionados
anteriormente, ainda que tenham sido limpos e desinfectados, devem ser
consumidos assim que possível.
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* Métodos de Tratamento dos Produtos Alimentares:
1. Retire todos os rótulos e em seguida limpe as manchas de
lama que se encontrem nas superfícies da embalagem;
2. Lave cuidadosamente a embalagem com água potável
e sabão;
3. Desinfecte a embalagem colocando-a numa solução
desinfectante durante 15 minutos;
4. Seque toda a superfície da embalagem com pano limpo;
5. Escreva os nomes e as datas de validade dos produtos
alimentares utilizando um marcador permanente à
prova de água.
^ Métodos de preparação da solução desinfectante: Misture 40ml de lixívia em
1 litro de água potável.

• Os produtos apresentados em seguida não são considerados
alimentos pré-embalados em materiais à prova de água e,
por essa razão, devem ser imediatamente descartados:
Tipo de Embalagem

Imagens Ilustrativas

Tampas de Rosca
(Screw-Caps)

Tampas de Pressão
(Snap Lids)
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Latas de Abertura Fácil
(Pull Tops)

Fecho Não Roscado
(ex: caricas)
(Crimped Caps)

Alimentos Embalados em
Plástico, Papel, Cartão,
Tecido, e Embalagens
Similares
(Food Packed in Plastic,
Paper, Cardboard, Cloth,
and Similar Containers)

Alimentos Embalados em
Casa
(Home Canned Foods)
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Anexo II
A limpeza e a esterilização de utensílios de cozinha e
serviços de mesa, equipamentos, zona de preparação de
alimentos, zona de conservação de alimentos e área de
refeição depois de serem imersos em água
Aspectos a ter em atenção ao fazer limpeza e esterilização:
1. Para realizar limpeza e esterilização aconselha-se o uso de
roupa de protecção adequada e luvas, para evitar que a pele
entre em contacto com desinfectantes ou sujidade, de forma a
evitar infecções e irritabilidade;
2. A limpeza e esterilização deve ser feita com água potável.
Limpeza de utensílios de cozinha e serviços de mesa depois
de serem imersos em água:
1. Descartar serviços de mesa que se encontrem danificados
na superfície (como fendas, brechas, etc.) bem como os
seguintes utensílios que tenham sido imersos em água:
utensílios de madeira (como tábua de cortar de madeira,
utensílios e serviços de mesa de madeira), tábua de cortar
plástica, serviços de mesa descartáveis (como pratos e
tigelas plásticos ou de papel);
2. Lavar com cuidado outros utensílios de restauração e de
preparação de alimentos (como panelas de metal, serviços
de cozinha de cerâmica e abre-latas);
3. Ao lavar os objectos acima indicados, eliminar primeiro
a sujidade na superfície e depois limpar e lavá-los
completamente com detergente e água (É melhor usar água
quente, já que o efeito de limpeza é mais eficaz);
4. Após passá-los por água, pode imergi-los em água quente
com temperatura superior a 80ºC durante 2 minutos no
mínimo, ou esterilizá-los com desinfectante* (como lixívia
diluída em adequada proporção) e depois passá-los por
água para tirar resíduos de desinfectante que ainda possam
conter na superfície (Para mais detalhes, consulte: Pode
tomar como referência o modo de esterilização);
5. Deixá-los secar naturalmente.
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Limpeza de equipamentos, zona de preparação de alimentos,
zona de conservação de alimentos e área de refeição depois
de serem imersos em água:
1. Primeiro, eliminar a sujidade nas zonas acima referidas ou dos
equipamentos;
2. Lavar cuidadosamente com detergente adequado e água (É
melhor usar água quente, já que o efeito de limpeza é mais
adequado), prestando atenção a cantos, fendas, costuras e
cabo;
3. Limpar toda a zona com água e de seguida esterilizar com
desinfectante*;
4. Deixar a zona limpa e deixar secar naturalmente ou secá-la
com um pano.
*Para saber o modo de utilização do desinfectante, deve consultar com cuidado
as instruções na embalagem do produto; Além disso, pode comprar detergentes
e desinfectantes exclusivamente para serviços de mesa/equipamentos a uma
empresa especializada.

Métodos de desinfecção para referência:
1. Métodos de desinfecção física (a esterilização por calor é o
método mais utilizado)
• A esterilização por calor deve ser efectuada de acordo com
a temperatura eficaz e a duração mínima exigidas na tabela
seguinte.
Métodos

Temperatura eficaz

Duração mínima

Imersão em água quente

> 80℃

2 minutos

> 77℃

15 minutos

> 94℃

5 minutos

80℃ ~ 90℃

40 segundos

Esterilização por vapor
Desinfecção mecânica por
máquina de lavar louça

2. Métodos de desinfecção química (a esterilização com
composto de cloreto em imersão é o método mais utilizado)
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• Deve utilizar tanque de desinfecção próprio para realizar a
desinfecção química nos utensílios de serviços de mesa;
• Deve seguir as instruções de uso na embalagem de
desinfectante ou fornecedor de desinfectante profissional
para realizar a desinfecção, e deve prestar atenção especial aos
requisitos dos desinfectantes, especialmente à temperatura,
nível de acidez (pH), concentração eficaz e duração mínima
para melhor combinação (vide Tabela abaixo);
• Deve mergulhar completamente os utensílios de serviços de
mesa na solução desinfectante;
• Após a desinfecção, deve enxaguar com água corrente os
resíduos de desinfectantes dos utensílios de serviços de mesa.
Desinfectante

Com composto
de cloreto
(pó de lixívia, lixívia,
dicloroisocianurato
de sódio)

Com composto de
iodo
Com composto de
quaternários de
amónio

Temperatura da água e
nível de acidez (pH)

Concentracão
eficaz (ppm)

Temperatura
da água ≧ 49℃

25-49

pH ≦ 10 e temperatura
da água ≧ 38℃
pH ≦ 8 e temperatura
da água ≧ 24℃
Temperatura
da água ≧ 13℃

pH ≦ 5 e temperatura
da água ≧ 24℃

Dureza da água ≦ 500 e
temperatura
da água ≧ 24℃

Duração
mínima

50-99
50-99
100

1 minuto

12.5 – 25
200

Nota: Os requisitos específicos acima mencionados são apenas para referência, as
práticas de operações e maneiras de utilização devem seguir as instruções
de uso na embalagem do produto ou indicadas pelo fornecedor do
desinfectante profissional.
^O desinfectante, após diluição com água, é denominado solução desinfectante.
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Anexo V
Orientações para a Descongelação de Alimentos

Objectivo:
Estas Orientações servem para relembrar à indústria
alimentar as boas regras de higiene e segurança alimentar
a observar durante a descongelação de alimentos, a fim de
minimizar o risco de surto de doenças transmitidas por alimentos
e salvaguardar assim a segurança alimentar.
Âmbito de aplicação:
Estabelecimentos de produção e comercialização de
alimentos que necessitem de descongelar ingredientes no fabrico
dos seus produtos.
Notas importantes para a descongelação de alimentos:
• Planificar com antecedência a quantidade necessária, para
evitar descongelar quantidades excessivas;
• Nunca descongelar alimentos submergindo-os em água quente
ou à temperatura ambiente mas utilizar sempre métodos de
descongelamento seguros (Ver: Descongelação segura de
alimentos);
• Nunca voltar a colocar no congelador alimentos já
descongelados;
• Todos os alimentos, descongelados, devem ser sujeitos a
cozedura completa antes de serem consumidos;
• Nunca colocar no chão alimentos ou recipientes para guardar
alimentos, para evitar a sua contaminação;
• Descartar de imediato qualquer alimento estragado ou com
cheiro desagradável.
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Descongelação segura de alimentos:
1. Descongelação na secção de refrigeração do frigorífico
(abaixo de 5℃)*
• Mudar os alimentos a descongelar do congelador (-18℃ ou
inferior) para a secção de refrigeração do frigorífico com
antecedência (um dia antes);
• É preferível utilizar um frigorífico só para descongelação
ou então seguir o princípio “No mesmo frigorífico, colocar
alimentos cozinhados por cima dos crus”;
• Utilizar filme plástico para cobrir alimentos não embalados
ou colocá-los em recipientes com tampa antes de os pôr
a descongelar na secção de refrigeração, para evitar a
contaminação de outros alimentos por gotejamento da
descongelação;
• Marcar numa etiqueta a hora de início da descongelação;
• No caso de alimentos descongelados não consumidos de
imediato mantê-los na secção de refrigeração e processar ou
consumir no prazo de dois dias.
* A descongelação de alimentos congelados em condições de refrigeração (inferior
a 5℃) pode evitar a exposição dos mesmos a temperaturas perigosas, por isso,
a descongelação na zona de refrigeração do frigorífico é o melhor método de
descongelação.

2. Descongelação atráves de água canalizada corrente
• Os alimentos por descongelar devem ser embalados
hermeticamente
com
materiais
adequados,
nomeadamente saco de polietileno. Devem ser
descongelados, quer com água canalizada corrente fria
em tanque limpo, quer através do mergulho em água
canalizada fria em recipiente limpo (A água utilizada para
mergulhar os alimentos deve ser substituída a cada meia
hora). O processo de descongelação deve acabar em duas
horas;
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• Os alimentos descongelados devem ser tratados
imediatamente,
senão,
devem
ser
conservados
adequadamente na zona de refrigeração e serem cozidos
e consumidos no mesmo dia;
• Os alimentos sem serem embalados de maneira hermética
não devem ser descongelados directamente em água.
Além disso, deve evitar que o excesso de líquido durante
o processo de descongelamento pingue ou entre em
contacto com zonas de tratamento de alimentos, utensílios
ou outros alimentos.
3. Descongelação com microondas
• Utilizar recipientes limpos susceptíveis a radiação em
microondas para guardar alimentos que requerem
descongelação;
• Durante a descongelação, remexer ou revirar os alimentos
para assegurar uma distribuição uniforme de calor;
• Após terminar a descongelação, desligar o microondas e
aguardar alguns segundos antes de retirar os alimentos;
• Cozinhar imediatamente os alimentos descongelados;
• Limpar o forno de microondas regularmente para evitar a
contaminação dos alimentos.
Actualizado em Maio de 2017
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Anexo VI
Guia de Práticas de Higiene para a Indústria de
Lembranças Alimentares

Objectivo:
Comidas típicas de Macau (incluindo: alimentos feitos
no forno, carnes secas, frutas em conserva, pastelaria típica,
etc.) são elementos essenciais que identificam a cidade como
um "Centro Mundial de Turismo e Lazer", promovendo assim a
cultura do território. Com o objectivo de contribuir para tornar
a indústria alimentar em Macau mais regulamentada no que
toca à segurança e higiene alimentar, o Guia pretende ajudar os
sectores da indústria a cumprirem os seus deveres e garantir a
segurança alimentar.
Âmbito de aplicação:
Todos os operadores dos estabelecimentos envolvidos
na produção e comercialização de lembranças alimentares em
Macau.
Perguntas frequentes:
Exposição de produtos alimentares

▲Os produtos alimentares em ▲A
colocação
inadequada
de
exposição não têm a protecção
diferentes objectos leva facilmente
adequada.
à contaminação dos produtos
alimentares.
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Higiene pessoal e ambiental

▲Os molhos e ingredientes não estão ▲Instrumentos afiados e de corte
conservados de forma adequada.
facilitam acidentes de trabalho.

Equipamentos e práticas aconselhados

▲Exponha e armazene os alimentos ▲Melhore as medidas preventivas
em vitrines fechadas.
de segurança alimentar. Mostre
claramente a informação sobre os
produtos.

▲Os
instrumentos
afiados
e ▲Aconselha-se o uso de um caixote do
tesouras que tenham contacto
lixo com tampa ou de pedal
com os alimentos devem ser bem
guardados.
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De acordo com a Lei n.º 5/2013 "A Lei de Segurança Alimentar",
perante riscos relacionados com a segurança alimentar, o
governo pode tomar diferentes medidas de prevenção e
controlo, dependendo do nível e alcance dos riscos:
(1) Limpeza, desinfecção e melhoramento das condições do
local, estabelecimento, instalações, equipamentos ou
utensílios;
(2) Remoção da circulação do género alimentício ou aditivo
alimentar;
(3) Interdição ou restrição temporária da produção,
comercialização e utilização;
(4) Suspensão do funcionamento do estabelecimento;
(5) Selagem;
(6) Apreensão cautelar;
(7) Destruição, quando não seja possível eliminar os riscos para
a segurança alimentar com a aplicação de outras medidas;
(8) Outras intervenções específicas destinadas a eliminar ou
minimizar os riscos para a segurança alimentar.
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Anexo VII
Orientações Higiénicas para a Preparação e
Venda de Siu-Mei (Alimentos Assados) e
Lo-Mei (Alimentos Refogados em Molho de Soja)

Objectivo:
Siu-mei (alimentos assados) e lo-mei (alimentos
refogados em molho de soja), depois de sujeitos ao calor de
cozinha, são muitas vezes expostos para venda à temperatura
ambiente. Como são manuseados manualmente, para serem
cortados em pedaços para venda, estão sujeitos a elevado risco
de contaminação microbiana. Estas orientações servem para
relembrar aos operadores do sector alimentar as boas regras
de higiene e segurança alimentar que devem ser observadas na
preparação e venda de siu-mei e lo-mei.
Âmbito de aplicação:
Os estabelecimentos de preparação e venda de siumei e lo-mei, tanto lojas que servem no próprio local como as
que vendem para levar para fora, e bem assim as fabriquetas
especializadas.
Definição:
Siu-mei e lo-mei são petiscos tradicionais chineses
preparados com carne processada de gado, galinha e suas
miudezas.
Siu-mei: petisco preparado através de assadura a alta temperatura,
como pato assado e porco assado.
Lo-mei: petisco em que carne e miudezas são refogadas em
molhos de tipo chinês ou, depois de cozinhados, são
neles demolhados durante algum tempo, como por
exemplo galinha em molho de soja, língua e intestinos
de pato com molho.
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Conteúdo:
1. Compra e recepção inteligente
1) Compra
• Adquirir ingredientes (como carne de gado de criação e aves
de capoeira) de qualidade, em boas condições de higiene e
sempre de fornecedores idóneos. Nunca utilizar carne de
origem desconhecida ou que não tenha sido inspeccionada;
• Comprar apenas as quantidades e os ingredientes
necessários;
• Para comprar siu-mei ou lo-mei já preparados, fazê-lo
apenas em unidades de produção alimentar licenciadas
ou lojas idóneas;
• Guardar os registos da compra dos ingredientes, recibos
ou quaisquer documentos relevantes que possam ajudar
as autoridades a determinar a origem de um dado produto
em caso de necessidade.
2) Recepção
• No acto da recepção, conferir se os produtos condizem
com a lista do recibo;
• Verificar se os ingredientes estão em boas condições e são
armazenados à temperatura correcta, sem danos nem
contaminações. Nunca aceitar ingredientes de origem
desconhecida, já danificados, fora do prazo de validade
ou com sinais de descongelação; Se necessário, exigir ao
fornecedor documentos comprovativos, como certificados
de higiene e certificados de origem dos produtos.
2. Cuidados a ter durante a preparação
1) Armazenamento
• Carne e outros ingredientes alimentares perecíveis
devem ser devidamente embalados e guardados no
frigorífico, a temperatura de refrigeração abaixo dos
5℃ e a temperatura de congelação abaixo de 18℃
negativos. Colocar sempre alimentos cozinhados por
cima dos crus ou, se possível, em frigoríficos diferentes;
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• Os ingredientes alimentares mantidos à temperatura
ambiente (como sal, açúcar e molho de soja) devem guardarse em lugar seco e fresco e ao abrigo da luz solar directa;
• Molhos de fabrico caseiro devem ser guardados no
frigorífico.
2) Preparação
• Calcular as quantidades de siu-mei, lo-mei e de molhos
necessários e suficientes. Evitar preparar ingredientes
em grande quantidade ou com demasiada antecedência.
Verificar se os ingredientes se mantêm em boas condições
e consumir primeiro os ingredientes cujo prazo expira
primeiro;
• Descongelar os ingredientes congelados de forma
correcta, colocando-os na gaveta de frios, utilizando
o microondas ou sob água corrente. Uma vez
descongelados, devem ser consumidos de pronto;
• Miudezas como fígado e intestinos devem ser limpos
antes de serem bem lavados;
• Utilizar sempre conjuntos de utensílios diferentes para
alimentos crus e cozinhados;
• Evitar utilizar agentes corantes e nunca corantes
industriais;
• Ao utilizar corantes para melhorar o aspecto dos alimentos
(p.ex. porco assado e costeleta assada) escolha um de
fonte confiável e que seja seguro, utilizando a quantidade
mínima para obter o efeito desejado.
3) Cozedura
• Preparação de siu-mei
╺╺Temperatura e controlo de tempo correctos da assadura,
com base na quantidade dos ingredientes crus;
╺╺É preferível usar forno eléctrico ou a gás. No caso de
grelhar a carvão, evitar que a gordura da carne pingue
sobre as brasas;
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╺╺O siu-mei tem de ser muito bem assado, devendo
assegurar-se que o centro da parte mais grossa já não
está vermelho, o suco é claro e sem fios de sangue
aguado.
• Como cozinhar o lo-mei
╺╺O lo-mei tem de ser muito bem cozinhado, devendo
assegurar-se que o centro da parte mais grossa já não
está vermelho, o suco é claro e sem fios de sangue
aguado;
╺╺Durante a cozedura, usar água ou molho de tempero
quanto baste para cobrir os ingredientes, numa panela
com tampa;
╺╺Para arrefecer o lo-mei, deve passar de 60℃ para 21℃
nas primeiras 2 horas e de 21℃ para 5℃ nas 4 horas
seguintes. A seguir, guardar no frigorífico.
3. Adequado transporte e exposição para venda
1) Transporte
• Durante o transporte, colocar o siu-mei em recipientes
selados para evitar a contaminação;
• Utilizar equipamento de transporte adequado e limpo,
com entrega imediata no destino.
2) Exposição e venda
• Colocar o siu-mei e o lo-mei em montra limpa, higiénica
e bem arrumada;
• Na montra/bancada não devem estar outros alimentos
(carne crua) ou artigos (caixa de dinheiro) para se evitar
a contaminação cruzada;
• Para comprar e levar, embrulhar o siu-mei e o lo-mei
em material próprio e limpo ou utilizar um recipiente
próprio para este tipo de comércio;
• Se o siu-mei e o lo-mei estiverem deteriorados ou
suspeitos de poluição, não vender.
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4. Higiene pessoal
• Lavar sempre bem as mãos antes de manusear e vender
alimentos e depois de ir à casa de banho;
• Vestir sempre roupa de trabalho limpa e de cores claras,
bata ou avental;
• Não usar braceletes, anéis, relógio ou outros acessórios,
nem verniz ou capas de unhas artificiais;
• Proteger com pensos à prova de água quaisquer cortes ou
feridas abertas;
• Nunca manusear, ao mesmo tempo, alimentos e dinheiro;
• Nunca provar os alimentos servindo-se dos dedos;
• Em caso de aparecimento de sintomas, como corrimento
nasal, tosse, diarreia, vómitos, febre, etc., evitar o manuseio
de alimentos.
5. Condições higiénicas do ambiente de trabalho, utensílios e
equipamentos
• Limpar e desinfectar todos os utensílios e equipamentos
(p.ex. tábua de corte, facas e ganchos) antes e depois de
tocar nos alimentos;
• Lavar e substituir com frequência todos os panos de limpeza;
• Todas as superfícies das mesas de trabalho devem ser de
material impermeável e os utensílios de fácil limpeza e
sempre afastados do solo;
• Substituir, de imediato, por novos, os utensílios danificados
ou rachados;
• Utilizar sempre caixotes de lixo com tampa, esvaziá-los e
desinfectá-los regularmente;
• Lavar e limpar diariamente os locais onde se prepara,
armazena e exibe siu-mei e lo-mei;
• Nunca admitir animais de estimação em locais de
comercialização de siu-mei e lo-mei.
Maio de 2015
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Anexo VIII
Orientações Higiénicas para a
Preparação de Pratos Frios Chineses

Objectivo:
Os pratos frios chineses são em regra preparados com
antecedência e refrigerados durante algum tempo antes de serem
servidos, não necessitando de reaquecimento, o que aumenta os
riscos de contaminação microbiana. Estas orientações servem
para relembrar aos fabricantes as boas regras de higiene e
segurança alimentar que devem ser observadas na preparação
deste tipo de produto alimentar.
Âmbito de aplicação:
Os estabelecimentos de preparação e venda de pratos
frios chineses, incluindo lojas que vendem para levar (takeaway) e que servem no próprio local, e bem assim as fabriquetas
especializadas.
Definição:
Pratos frios chineses: podem ser preparados de muitas formas
diferentes, incluindo cozedura, pratos
unicamente com ingredientes crus ou com
uma combinação de ingredientes crus
e cozinhados. São em regra preparados
com antecedência e não necessitam de
reaquecimento para serem consumidos.
As especialidades mais conhecidas são
galinha em vinho de arroz, orelhas de
porco, pé de porco, pepino marinado,
e galinha desfiada com tiras de feijãomungo.
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Conteúdo:
1. Compra e recepção inteligentes
1) Compra
• Comprar apenas as quantidades de ingredientes
alimentares necessárias;
• Adquirir ingredientes alimentares de qualidade, em boas
condições de higiene e sempre de fornecedores idóneos;
• Guardar os registos da compra de géneros, recibos ou
quaisquer documentos relevantes que possam ajudar as
autoridades a determinar a origem de um dado produto
em caso de necessidade.
2) Recepção
• Conferir se os produtos condizem com a lista do recibo;
• Verificar se os ingredientes estão em boas condições e são
armazenados à temperatura correcta, sem danos nem
contaminações. Nunca aceitar ingredientes de origem
desconhecida, já danificados, fora do prazo de validade ou
com sinais de descongelação;
• Se necessário, exigir ao fornecedor documentos
comprovativos, como certificados de higiene e certificados
de origem dos produtos.
2. Armazenagem apropriada
• Manter os diferentes ingredientes em recipientes separados
e com tampa;
• Os ingredientes alimentares mantidos à temperatura
ambiente devem guardar-se em lugar seco e fresco e ao
abrigo da luz solar directa;
• Os ingredientes alimentares frescos ou perecíveis devem ser
devidamente acondicionados e guardados no frigorífico, a
temperatura de refrigeração abaixo dos 5℃ e a temperatura
de congelação igual ou abaixo de 18℃ negativos;
• Colocar sempre alimentos cozinhados por cima dos crus ou,
se possível, em frigoríficos diferentes;
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• Separar os alimentos por tipos, como vegetais, carne e
produtos marinhos, e arrumá-los em diferentes locais do
frigorífico;
• Seguir a regra do “Primeiro a entrar, primeiro a sair”,
consumindo os alimentos que foram comprados há mais
tempo e aqueles com prazo de validade mais curto.
3. Cuidados a ter durante a preparação
• Calcular antecipadamente as quantidades de ingredientes
necessárias. Evitar preparar ingredientes em grande
quantidade ou com demasiada antecedência, para evitar
desperdício ou armazenagem prolongada;
• Nunca utilizar ingredientes fora do prazo de validade ou que
mostrem sinais de bolor ou deterioração;
• Utilizar água potável para lavar alimentos prontos-a-comer e
que não requeiram cozedura e também para o arrefecimento
de alimentos cozinhados e prontos-a-comer;
• Utilizar sempre conjuntos de utensílios diferentes para
manusear alimentos crus e alimentos cozinhados ou prontosa-comer;
• Todos os ingredientes a cozinhar devem sê-lo de forma
completa;
• Ao utilizar corantes alimentares, utilizar o mínimo possível
para obter o efeito desejado;
• Para arrefecer alimentos, deve passar de 60℃ para 21℃ nas
primeiras 2 horas e de 21℃ para 5℃ nas 4 horas seguintes.
Para acelerar o processo de arrefecimento, colocar os
alimentos em grandes pratos rasos e dividi-los em porções
mais pequenas;
• Após o arrefecimento, os alimentos devem bem protegidos e
refrigerados de imediato.
4. Exposição e venda
• Os pratos frios chineses já confeccionados devem ser
vendidos ou consumidos quanto antes;
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• Devem ser guardados em ambiente frio. Verifique a
temperatura do frigorífico ou da montra frigorífica onde
estão expostos;
• Utilizar utensílios limpos e desinfectados (p. ex., tenazes e
conchas) para misturar, preparar ou pegar em pratos frios
chineses;
• Utilizar materiais de acondicionamento limpos e apropriados
ou recipientes para embalar pratos frios chineses para
vender e levar;
• No caso dos pratos frios chineses se estragarem ou
parecerem contaminados, não os colocar à venda.
5. Higiene pessoal
• Lavar sempre bem as mãos antes de manusear e vender
alimentos e depois de utilizar a casa de banho;
• Se for necessário usar luvas descartáveis, as luvas devem
ser substituídas a cada 30 minutos ou após manusear
sujidades;
• Usar sempre utensílios limpos e desinfectados para
processar ingredientes alimentares;
• Nunca manusear, ao mesmo tempo, alimentos e dinheiro;
• Vestir sempre roupa de trabalho limpa e de cores claras;
• Não usar pulseiras, anéis, relógio ou outros acessórios,
nem verniz ou unhas postiças;
• Proteger com pensos à prova de água quaisquer cortes ou
feridas abertas;
• Em caso de aparecimento de sintomas, como corrimento
nasal, tosse, diarreia, vómitos e febre, evitar o manuseio
de alimentos.
6. Condições higiénicas do ambiente de trabalho, utensílios e
equipamentos
• Todos os utensílios e equipamentos que entrem em
contacto com os alimentos têm de ser muito bem lavados
e desinfectados antes e depois da sua utilização;
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• Lavar e substituir com frequência todos os panos de
limpeza de tábuas de corte e talheres;
• Lavar e desinfectar cuidadosamente as tábuas de corte
antes e depois da sua utilização. Descartar tábuas de
corte em más condições (por ex., arranhões e cortes na
superfície tornam difícil a sua limpeza eficaz);
• Todas as superfícies das mesas de trabalho devem ser de
material impermeável e os utensílios de fácil limpeza e
manter-se sempre afastados do solo;
• Substituir, de imediato, por novos, os utensílios danificados
ou rachados;
• Utilizar sempre caixotes de lixo com tampa, esvaziá-los e
desinfectá-los regularmente;
• Descongelar e limpar regularmente o congelador;
• Nunca criar animais de estimação em estabelecimentos
de exploração.
Actualizado em Maio de 2017
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Anexo IX
Orientações Higiénicas para a Preparação de
Produtos de Pastelaria

Objectivo:
Se o pão, bolos e biscoitos, depois de serem
confeccionados a alta temperatura, forem guardados de
forma pouco higiénica ou se os ingredientes extra que lhes
forem adicionados, como chocolate, natas ou frutas, não
forem sujeitos ao fogo, então ficarão sujeitos a elevados riscos
de contaminação microbiana. Estas orientações servem para
relembrar aos fabricantes e vendedores as boas regras de
higiene e segurança alimentar que devem ser observadas na
preparação, manuseamento e processo de cozimento.
Âmbito de aplicação:
Os estabelecimentos de produção e de comercialização
de produtos de pastelaria, incluindo lojas que prestam serviços
de “Dine in” e de levar para fora, estabelecimentos que
oferecem formação e confeccionam esse tipo de produtos, etc.
Definição:
Produtos de pastelaria: alimentos feitos à base de
farinha (por exemplo pão, bolos e biscoitos) preparados
através de cozimento no forno, adornados com ingredientes
extra (que podem ou não ir ao fogo).
Conteúdo:
1. Aquisição e recepção inteligente:
• Adquira ingredientes (como farinha e pó de custarda) de
qualidade, em boas condições de higiene e sempre de
fornecedores idóneos;
• No caso de ingredientes com prazo de validade limitado ou
facilmente perecíveis (p. ex. frutas e leite), convém calcular
a quantidade necessária e comprar apenas o essencial;
150

Guia de Higiene Alimentar para o Manuseamento de
Alimentos em Restaurantes e Takeaways

• No acto da recepção, confira se os produtos condizem
com a lista do recibo. Guarde os registos da compra de
géneros, recibos ou quaisquer documentos relevantes
que possam ajudar as autoridades a determinar a origem
de um dado produto em caso de necessidade;
• Verifique sempre o estado em que estão os ingredientes,
se a embalagem está intacta e confira o respectivo prazo
de validade;
• Nunca aceite ingredientes nas seguintes condições:
╺╺Farinha bolorenta ou com bichinhos;
╺╺Ovos com casca danificada ou rachada;
╺╺Produtos em lata amolgada, dilatada ou enferrujada;
╺╺Alimentos congelados com sinais de descongelação.
• Se necessário, exija ao fornecedor documentos
comprovativos, como certificados de higiene, certificados
de origem e análise/relatório laboratorial dos produtos.
2. Armazenamento adequado dos ingredientes
• Os ingredientes alimentares mantidos à temperatura
ambiente devem guardar-se em lugar seco e fresco e ao
abrigo da luz solar directa;
• Os ingredientes alimentares frescos e perecíveis (p. ex.
natas frescas e ovos batidos) devem ser guardados em um
frigorífico, a temperatura de refrigeração abaixo dos 5℃
e a temperatura de congelação igual ou abaixo de -18℃);
• Os ingredientes devem estar devidamente acondicionados
ou guardados em recipientes com tampa. Alimentos crus
(p. ex. ovos) e alimentos cozinhados ou prontos-a-servir
devem ser mantidos em separado. O ideal é guardá-los
em frigoríficos diferentes ou, se em um mesmo frigorífico,
arrumar alimentos cozinhados ou prontos-a-servir na
prateleira superior à da dos alimentos crus;
• Consuma primeiro os ingredientes cujo prazo expira
primeiro, seguindo o princípio “Primeiro a entrar, primeiro
a sair”;
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• Os recipientes para guardar ingredientes secos (p. ex.
farinha) devem ser limpos e desinfectados antes de serem
utilizados para guardar novos ingredientes.
3. Cuidados a ter durante a preparação
• Utensílios e equipamentos
╺╺Utilize conjuntos diferentes de utensílios para manusear
alimentos crus e alimentos cozinhados ou prontos-aservir;
╺╺Todos os utensílios e equipamentos que entrem em
contacto com os alimentos devem ser previamente
limpos e desinfectados;
╺╺Utilize utensílios resistentes (p. ex. de aço inox) para
preparar massas de pastelaria e outras confecções.
Os utensílios danificados ou rachados devem ser de
imediato substituídos por novos;
╺╺O conteúdo dos enlatados, uma vez abertos, deve ser
transferido para outro recipiente adequado e só depois
guardado;
╺╺Lave bem, regularmente, e deixe secar o batedor de
ovos, as formas, a balança de cozinha, e o saco de aplicar
natas. As partes descartáveis (como o saco de natas)
devem ser substituídas após utilização;
╺╺Na preparação de produtos de pastelaria utilize
tabuleiros adequados e limpos para levar ao forno,
pincéis de barrar, formas de bolos e papel pergaminho
de ir ao forno;
╺╺Verifique regularmente a temperatura do frigorífico,
certificando-se que os alimentos estão guardados à
temperatura correcta;
╺╺Os materiais para embalagem devem ser guardados em
recipientes à prova de poeiras ou em sacos de plástico
fechados.
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• Processo de preparação
Pré-preparação
╺╺Calcule a quantidade de ingredientes necessários. Evite
preparar ingredientes ou produtos de pastelaria em
grande quantidade ou com demasiada antecedência;
╺╺Lave sempre muito bem frutas e ovos. Nunca utilize
ingredientes estragados ou com prazo de validade
expirado;
╺╺Para preparar recheios para produtos de pastelaria,
como coberturas de tartes e sonhos, utilize sempre ovos
pasteurizados ou seus derivados.
Preparação dos ingredientes
╺╺Bata apenas a quantidade necessária de natas e guardeas no frigorífico até serem utilizadas. Ao decorar
produtos de pastelaria com natas, tente fazê-lo no mais
curto espaço de tempo;
╺╺Alimentos perecíveis ou de fabrico caseiro (p. ex. natas,
leite já aberto, fruta já cortada ou feita em puré) devem
ser refrigerados e utilizados o mais cedo possível;
Controle o tempo e a quantidade utilizada na decoração
de bolos ou pães com chocolate derretido. Não derreta
nem refrigere o chocolate várias vezes;
╺╺As sobras de alimentos pré-embalados devem guardarse em recipientes selados (p. ex. caixas de plástico ou
sacos com fecho zipper) e guardados em condições
adequadas. O leite e as natas, uma vez abertas as
embalagens, devem ser utilizados e guardados de
acordo com as instruções indicadas nas embalagens;
╺╺Os alimentos descongelados devem ser consumidos o
mais cedo possível, devendo evitar-se a sua refrigeração
repetida.
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Preparação de produtos de pastelaria
╺╺Os ingredientes e géneros crus devem ser guardados
em local diferente dos alimentos cozinhados ou prontosa-servir;
╺╺Ao preparar massa de pastelaria, controle o seu volume,
temperatura, nível de humidade e tempo de preparação;
╺╺Ao empregar aditivos alimentares, como corantes e
aromatizantes, utilize sempre o mínimo indispensável
para obter o efeito desejado;
╺╺O ambiente onde os produtos de pastelaria sofrem
fermentação deve estar sempre limpo e controlar-se o
tempo de fermentação da massa;
╺╺Controle a temperatura do forno e o tempo necessário
em relação ao tipo e quantidade de produtos de
pastelaria que está a confeccionar; sejam quais forem,
têm de sofrer todos cozedura completa.
4. Apresentação adequada
• Guarde os produtos de pastelaria apenas depois de
esfriarem; aconselha-se a utilizar apenas materiais de
embalagem aprovados;
• Produtos de pastelaria facilmente perecíveis (p.ex. bolos
com natas) devem ser refrigerados a menos de 5℃. Nunca
venda produtos de pastelaria estragados ou com o prazo
expirado;
• A apresentação de produtos de pastelaria já prontos deve
respeitar a sequência de fabrico, para garantir que “Os
primeiros a sair (do forno) são os primeiros a ser vendidos
ou distribuídos”;
• Os produtos de pastelaria na montra ou prontos-a-servir
devem ser apresentados em armários com vidro, à prova
de poeira e de insectos;
• As lojas de pastelaria com auto-serviço, devem providenciar
aos clientes tabuleiros e tenazes limpas e desinfectadas.
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5. Higiene pessoal
• Lavar sempre bem as mãos com água e sabão antes de
manusear alimentos;
• Na cozinha, vista sempre roupa de trabalho limpa e de
cores claras;
• Não use anéis, braceletes, relógio ou outros acessórios
quando manusear alimentos; não use verniz ou unhas
artificiais;
• Utilize luvas ou sirva-se de uma colher ou garfo para
manusear alimentos prontos-a-servir;
• Quaisquer cortes ou feridas abertas devem estar
protegidas por pensos à prova de água;
• Nunca manuseie ao mesmo tempo alimentos e dinheiro;
• Nunca prove os alimentos servindo-se dos dedos;
• Em caso de doença ou indisposição, como corrimento
nasal, tosse, diarreia, febre, etc., evite manusear alimentos.
6. Higiene ambiental
• A banca de trabalho, afastada do chão, deve ser de material
impermeável e de fácil limpeza;
• Utilize sempre caixotes de lixo com tampa e despeje-os e
desinfecte-os regularmente;
• As caixas para o pão e tabuleiros de plástico utilizados
para o transporte de produtos de pastelaria devem ser
previamente limpos e desinfectados;
• Instale equipamentos eficazes contra insectos;
• Nunca admita animais de estimação em locais de
preparação de alimentos.
Abril de 2014
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Anexo X
Orientações de Higiene no
Transporte de Alimentos

GL 012 CSA 2015

Objectivo:
Estas orientações destinam-se a relembrar ao sector
alimentar as boas práticas de higiene e segurança a observar no
transporte de alimentos em veículos.
Âmbito de aplicação:
Fornecedores, retalhistas e quaisquer entidades
produtoras e comercializadoras de géneros alimentícios que
utilizem veículos no transporte de alimentos.
Práticas a observar durante o transporte de alimentos:
1. Protecção adequada dos alimentos
• Acondicionar e transportar os alimentos separadamente,
de acordo com os diferentes tipos. Alimentos crus e
cozinhados devem ser sempre transportados em veículos
diferentes, para se evitar a contaminação cruzada;
• Proteger adequadamente os alimentos pontos a comer
não embalados, mantendo-os sempre em recipientes
apropriados e com tampa;
• Durante o transporte, evitar a exposição dos alimentos à
luz solar directa, ao vento e à chuva;
• Os veículos utilizados para o transporte de alimentos
não deverão ser utilizados para outros fins, em particular
transporte de químicos ou lixo.
2. Controlar sempre a temperatura durante o transporte de
alimentos
• Utilizar veículos com controlo de temperatura: para
alimentos refrigerados, abaixo de 5℃; para alimentos
congelados, a 18℃ negativos ou abaixo; e para alimentos
quentes, acima de 60℃;
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• Antes de carregar alimentos que requeiram refrigeração
ou congelação, assegurar-se de que o dispositivo de
controlo de temperatura do veículo está a funcionar bem
e de que o compartimento já está à temperatura correcta;
• Para alimentos que requeiram refrigeração ou congelação,
reduzir ao mínimo o tempo de transporte e minimizar a
frequência de abertura das portas e sua duração a fim de
manter sempre a temperatura ideal;
• Antes do transporte de alimentos frios ou quentes, por
veículos sem controlo de temperatura, devem guardálos em recipientes ou caixas com isolamento térmico
adequado. Por exemplo; no caso de frios, em caixas
térmicas com gelo/gelo seco.
3. Limpeza e manutenção de veículos
• Assegurar que o seu interior está sempre limpo e asseado.
Limpar e desinfectar regularmente os veículos e respectivo
equipamento;
• Inspeccionar, fazer a manutenção e reparar regularmente
os veículos e respectivo equipamento.
Novembro de 2015
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GL 002 CSA 2015

Anexo XI
Orientações sobre a Lavagem das Mãos pelo
Pessoal que Manuseia Alimentos

Objectivo:
Lavar as mãos de uma forma correcta é uma forma eficaz
de prevenir a contracção de doenças a partir dos alimentos. Estas
orientações servem para relembrar os operadores do ramo
alimentar das situações que exigem uma boa lavagem das mãos
e a forma correcta de o fazer, para se evitarem contaminações.
Âmbito de aplicação:
Pessoal que lida directamente com alimentos nos
estabelecimentos de produção e de comercialização de produtos
alimentares.
Conteúdo:
I. Quando é que se deve lavar as mãos
O pessoal que lida directamente com alimentos deve lavar as
mãos nas seguintes situações:
• Antes de iniciar ou ao reatar o manuseio de alimentos;
• Antes de manusear alimentos cozinhados/prontos a comer e
depois de manusear alimentos crus;
• Após tossir ou espirrar;
• Após tocar em partes do corpo como o nariz e os cabelos;
• Após serviços de limpeza ou de descartar o lixo;
• Após utilizar a casa de banho;
• Após consumir alimentos ou bebidas;
• Após fumar;
• Após tocar num animal.
II. Passos para lavar as mãos:
1. Molhar ambas as mãos em água corrente;
2. Aplicar sabão líquido e esfregar bem as mãos até criar
espuma;
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3. Esfregar as palmas, costas das mãos, dedos, pontas dos
dedos, entre os dedos e pulsos durante, pelo menos, 20
segundos. Não passar por água enquanto esfrega;
4. Após esfregar, lavar bem as mãos sob água corrente;
5. Secar muito bem as mãos com uma toalha*, lenços de papel
ou um secador de mãos.
*Nunca partilhar a toalha com terceiros. As toalhas devem ser colocadas em sítio
próprio e ser lavadas e desinfectadas pelo menos uma vez por dia. É recomendável
substituí-las com frequência.

Março de 2015
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GL 005 CSA 2013

Anexo XII
Orientações para a Utilização de
Recipientes de Plástico Descartáveis

Objectivo:
Os alimentos que são comprados para levar (takeaway) são muitas vezes colocados em recipientes de plástico
descartáveis. No entanto, o seu uso indevido pode afectar
a segurança alimentar, nomeadamente alimentos muito
quentes em caixas de esferovite podem causar a danificação
da embalagem, libertando substâncias nocivas que podem
contaminar os alimentos no interior. Estas orientações servem
para relembrar fabricantes e vendedores, de regras importantes
a observar na utilização de recipientes de plástico descartáveis.
Âmbito de aplicação:
Unidades de comercialização que utilizam recipientes
para alimentos, incluindo refeitórios, lojas de comprar e levar
(take-away), supermercados, etc.
Definição:
Recipientes de plástico descartáveis para alimentos
(adiante designados simplesmente por “recipientes”):
recipientes descartáveis feitos de derivados de plástico para
guardar alimentos. Os tipos mais utilizados são politereftalato
de etileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) e
poliestireno expandido (EPS) mais conhecido por esferovite.
Conteúdo:
1. Comprar de forma inteligente
• Adquirir recipientes apenas de fornecedores idóneos;
• Escolher o tipo de recipiente a usar com base no tipo de
alimento a guardar (ver apêndice);
• No acto da recepção, verifique se os recipientes estão em
boas condições, limpos, sem danos nem contaminações.
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2. Armazenar de forma inteligente
• Os recipientes devem estar devidamente cobertos e ser
guardados num armário. Nunca colocá-los directamente
no chão;
• Os alimentos e os recipientes devem ser mantidos em
separado e nunca estar expostos directamente à luz solar
ou perto de fontes de calor;
• Adoptar o princípio de “Primeiro a entrar, primeiro a sair”
na gestão de estoques.
3. Utilizar de forma cuidadosa
• Verificar o estado do recipiente antes de o utilizar e descartálo de imediato se estiver danificado ou contaminado;
• Guardar alimentos apropriados para o tipo de recipiente
utilizado (consultar o apêndice);
• Para guardar alimentos a temperaturas muito altas, deve
usar recipientes de polipropileno (PP) que resistem melhor
ao calor. Evitar utilizar recipientes de material pouco
resistente ao calor como poliestireno (PS) e poliestireno
expandido (EPS);
• Evitar colocar alimentos fritos a alta temperatura ou muito
oleosos directamente no recipiente, de forma a evitar a
libertação de substâncias nocivas. Pode colocar primeiro
no recipiente um elemento de insulação (por exemplo
papel de alumínio) ou papel absorvente;
• Evitar colocar alimentos no recipiente com demasiada
antecedência, pare reduzir o tempo de contacto;
• Se o recipiente se deformar ao colocar alimentos, descarte
de imediato o recipiente e o seu conteúdo;
• Nunca reutilize recipientes de plástico descartáveis;
• Em caso de dúvida sobre a segurança do recipiente, é
preferível não o utilizar.
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Apêndice: Propriedades e códigos de recipientes de plástico
descartáveis para alimentos
Tipos de Plástico

Propriedades

Código

Politereftalato de
etileno (PET)

•• Baixa resistência ao calor
•• Não pode guardar alimentos a mais de
80℃
•• Não se pode utilizar no microondas

Polipropileno (PP)

•• Baixa resistência ao calor
•• Não pode guardar alimentos entre
100℃ e 140℃
•• Pode-se utilizar no microondas

Poliestireno (PS)

•• Baixa resistência ao calor
•• Não pode guardar alimentos a mais de
100℃
•• Não se pode utilizar no microondas

Poliestireno
expandido (EPS)

•• Baixa resistência ao calor
•• Não pode guardar alimentos a mais de
100℃
•• Não se pode utilizar no microondas

O IACM relembra ao público e ao sector alimentar para
proteger a Terra e estimar os recursos naturais!
•• Evitar a utilização de recipientes, talheres e pratos
descartáveis;
•• Encorajar os clientes a trazerem os seus próprios
recipientes, talheres e loiça;
•• Evitar a utilização de sacos de plástico e encorajar os
clientes a trazerem a sua própria saca ecológica para as
compras.

Agosto de 2013
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Anexo XIII
Lista de Pontos a Verificar
A “Lista de Pontos a Verificar” deve ser preenchida
diariamente. Por favor verificar se a situação corrente do dia
confere ou não com a norma especificada na lista antes de
colocar um ( √ ) no respectivo quadradinho. No caso de parte da
especificação da norma não se aplicar à situação corrente do dia,
é favor assinalar com um ( √ ) no respectivo quadrado de “Não
aplicável”.
Agente de inspecção: 							
Data e horário: 						
Higiene Alimentar
Conteúdo da verificação

Sim

Não

Não
aplicável

Tomar
medidas
correctivas
imediatas

Recepção de mercadorias
Comprar mercadorias apenas de
fornecedores idóneos e guardar em
lugar seguro os recibos e facturas ou
registos relacionados

⃞ ⃞

⃞

Assegurar
que
as
mercadorias
recebidas
para
inspecção
estão
armazenados à temperatura correcta
e de boa qualidade (p. ex., de aspecto
normal e dentro do prazo de validade)

⃞ ⃞

⃞

os
ou

⃞ ⃞

⃞

Adoptar a regra “Primeiro a entrar,
primeiro a sair” no armazenamento de
alimentos

⃞ ⃞

⃞

Após
verificação,
guardar
ingredientes
alimentares
mercadorias em lugar apropriado
Armazenamento
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Todos os ingredientes e produtos
alimentares devem ser guardados
de forma apropriada, para evitar
contaminação cruzada (por ex.: se
os alimentos cozidos ou alimentos
prontos a comer e alimentos crus
estão armazenados separadamente
no frigorífico. Se o forem no mesmo
frigorífico, colocar os cozinhados por
cima dos crus)

⃞ ⃞

⃞

Os alimentos (ou ingredientes) dentro
do frigorífico não estão amontoados ou
empilhados, para deixar espaço para a
circulação de ar frio. Recomenda-se
que fique livre pelo menos 20% deste
espaço de armazenagem, e limpar o
frigorífico regularmente

⃞ ⃞

⃞

⃞ ⃞

⃞

⃞ ⃞

⃞

⃞ ⃞

⃞

Os
alimentos
estão
guardados
à temperatura correcta (p. ex.,
refrigerados a menos de 5°C)
Manuseamento
Utilizar
sempre
equipamentos

utensílios

e

Utilizar facas e tábuas de corte
diferentes para alimentos crus e
cozinhados
Manter os ingredientes já preparados
em
local
próprio,
para
evitar
contaminação cruzada
Os alimentos que necessitam de ser
cozinhados, são aquecidos até ficarem
completamente cozinhados

⃞ ⃞

⃞ ⃞

⃞

⃞

Alimentos em exposição
Os utensílios e equipamento utilizados
para alimentos em exposição devem
estar limpos e nunca ser colocados em
áreas sujeitas a contaminação

⃞ ⃞

⃞

Os alimentos crus e cozinhados em
exposição para os clientes e os utensílios
disponíveis para a sua selecção devem
estar em locais diferentes para se evitar
a contaminação cruzada

⃞ ⃞

⃞

⃞ ⃞

⃞

Todos os alimentos em exposição
devem estar devidamente protegidos
de contaminantes
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⃞ ⃞

Alimentos refrigerados (p. ex., ostras
cruas e sashimi) devem ser expostos a
menos de 5℃

⃞ ⃞

⃞

Alimentos prontos a comer devem
ser expostos à temperatura ambiente
por não mais de 2 horas após a sua
confecção

⃞ ⃞

⃞

Alimentos que requeiram manutenção
a quente devem estar expostos a mais
de 60℃

⃞

Higiene Pessoal
Conteúdo da verificação
O pessoal tem roupa de trabalho limpa e
arrumada
O pessoal não fuma, escarra ou come nas
áreas de preparação de alimentos
As mãos e as unhas do pessoal que
manuseia alimentos estão limpas e bem
tratadas e não usam qualquer tipo de
acessório

Sim

Não

Não
aplicável

⃞ ⃞

⃞

⃞ ⃞

⃞

⃞ ⃞

⃞

⃞ ⃞

Os lavatórios para mãos do pessoal têm
suficiente sabão líquido, toalhetes de
papel ou secadores de mãos

⃞ ⃞

⃞

O pessoal lava sempre bem as mãos
antes de manusear ou preparar alimentos
prontos a comer e depois de tocar em
objectos sujos

⃞ ⃞

⃞

⃞ ⃞

⃞

O pessoal cobre completamente as suas
feridas com pensos à prova de água e usa
luvas de borracha

O pessoal aparenta bom estado de saúde,
sem sintomas de dores abdominais ou
diarreia

Tomar
medidas
correctivas
imediatas

⃞
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Higiene Ambiental
Conteúdo da verificação
Todos os utensílios que entram em
contacto com os alimentos (incluindo a
máquina de gelo) são limpos e lavados
antes e depois da sua utilização
Loiças e utensílios são bem arrumados
depois de lavados
Após o término de cada turno, o lixo é
despejado e a área de trabalho limpa,
lavada e desinfectada
Os sistemas de esgoto, canalização e de
eliminação de gorduras estão em bom
estado e condição de funcionamento
Não há sinais de pestes

Sim

Não

Não
aplicável

⃞ ⃞

⃞

⃞ ⃞

⃞

⃞ ⃞
⃞ ⃞
⃞ ⃞

Tomar
medidas
correctivas
imediatas

⃞
⃞
⃞

Segurança
Conteúdo da verificação
Todo o pessoal das instalações está bem
identificado
Os produtos químicos, de limpeza e outras
substâncias tóxicas estão claramente
identificados e rotulados e são guardados
adequadamente

Sim

Não

⃞ ⃞
⃞ ⃞

Não
aplicável

⃞

Tomar
medidas
correctivas
imediatas

⃞

Observações

Verificado e assinado pelo gerente ou supervisor :        
Data:                             
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Anexo XIV
Prevenção do Surto de Doenças do
Foro Alimentar (Intoxicações Alimentares) e
sua Classificação
O surto de doenças do foro alimentar (intoxicações
alimentares) abrange casos de doenças infecciosas ou
tóxicas resultantes do consumo acidental de alimentos ou
bebidas contaminados, sobretudo por agentes patogénicos,
nomeadamente bactérias ou vírus, mas também por ingestão
de substâncias químicas ou biotóxicas. O grau de severidade
depende da quantidade ingerida e as vítimas podem sofrer de
sintomas de enterose, como náusea, dores abdominais, diarreia,
vómitos e ainda febre e estupor. O período de incubação pode
variar entre alguns minutos ou vários dias.
Motivos mais frequentes para o surto de doenças do foro
alimentar (intoxicações alimentares) e sua classificação
Classificação

Causas mais frequentes

Princípios de prevenção e controlo crítico
Compra de alimentos
• Compre apenas de fornecedores
idóneos e reputados;
• Nunca compre ou consuma, se tiver
dúvidas de segurança alimentar.

1. Alimentos
cozinhados
contaminados (contaminação
Manuseamento dos alimentos
cruzada entre alimentos crus e
Bactérias
• Lave as mãos com frequência;
cozinhados);
• Cozinhe os alimentos completamente;
2. Armazenagem imprópria de
• Acondicionamento adequado, para
alimentos;
evitar contaminação cruzada entre
3. Alimentos mal cozinhados;
alimentos crus e cozinhados;
De origem
4. Alimentos mal reaquecidos;
• Pessoas doentes ou supostamente
microbiológica
5. Preparação de alimentos com
doentes
não
devem
manusear
demasiada antecedência;
alimentos.
6. Alimentos
contaminados
directamente
do
pessoal
Armazenagem ou demonstração de
manuseador;
alimentos
7. Consumo de alimentos crus;
• Controlo sobre a quantidade de
8. Controlo impróprio do tempo e
alimentos processados e é sempre
temperatura de cozedura.
Vírus
preferível deitar as sobras fora;
• “Conservar quentes os alimentos
quentes, conservar frios os alimentos
frios” e observar o controlo de tempo;
• Acondicionamento
adequado
e
consumo imediato dos alimentos.

Guia de Higiene Alimentar para o Manuseamento de
Alimentos em Restaurantes e Takeaways

167

De origem química

Toxinas
naturais

De
origem
vegetal

De
origem
animal

Os
produtos
agrícolas
alimentares que servem de •
matérias primas para alimentos
estão
contaminados
por •
substâncias.

Compre apenas de fornecedores
idóneos e reputados;
Demolhe, lave e limpe muito bem.

Contaminação por substâncias
químicas
tóxicas
(p.ex. •
metanol e nitritos) durante o
processamento.

Reforçar o controlo/monitorização de
substâncias químicas tóxicas.

Algumas toxinas naturais dos
alimentos não são eliminadas
•
durante o seu processamento,
•
como p. ex., fitohemaglutinina
e inibidor de tripsina do feijão
verde e soja mal cozidos.

Cozedura e aquecimento completo;
Melhorar os conhecimentos sobre os
riscos dos alimentos.

Algumas toxinas naturais das
plantas não podem ser eliminadas
durante
o
processamento
normal, p. ex., as toxinas dos
•
cogumelos selvagens.
•
Algumas
toxinas
naturais
dos
animais
não
podem
ser
eliminadas
durante
o
processamento normal, p. ex.,
ciguatera e tetrodotoxinas.

Controlo/monitorização na fonte;
Melhorar os conhecimentos sobre os
alimentos tóxicos.

Procedimentos de manuseio de surtos de doenças transmitidas
por alimentos (intoxicações alimentares)
1. Realizar investigações epidemiológicas
Quando uma instituição médica identifica 2 ou mais pessoas
que sofrem de uma doença, após terem jantado juntas há
pouco tempo, e terem consumido o mesmo tipo de alimento
ou haver indicações de que consumiram comida de um
mesmo estabelecimento, a dita instituição médica deverá
notificar de imediato o Centro de Prevenção e Controlo
da Doença dos Serviços de Saúde (a seguir designado por
"CDC") sobre a situação. Com base nas informações das
vítimas, fornecidas pela instituição médica, o CDC realiza
as "Investigações epidemiológicas" necessárias. Assim,
recolherá para análise, quando as condições o permitirem,
amostras dos vómitos ou fezes das vítimas e informará
por sua vez o Centro de Segurança Alimentar do IACM,
que procederá ao acompanhamento da higiene alimentar
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e ambiental das instalações do estabelecimento em causa.
Além disso, se este for avisado pelo público consumidor de
alguns casos suspeitos de intoxicação alimentar, deverá
informar o CDC para este investigar.
2. Inspecção alimentar e ambiental do estabelecimento em causa
Mediante notificação dos Serviços de Saúde de que existe
um caso confirmado de intoxicação alimentar, o Centro de
Segurança Alimentar enviará de imediato os seus técnicos
para uma inspecção da higiene alimentar das instalações
em causa. Os técnicos recolhem informações sobre os
alimentos e higiene ambiental, solicitam a entrega de
facturas de compra e respectivos documentos de higiene,
rastreiam as fontes e suprimentos de produtos alimentares
duvidosos e recolhem amostras destes e das componentes
ambientais.
3. Tomar medidas de prevenção e controlo
Realiza-se a inspecção e amostragem, para identificar os
possíveis factores de risco e tomar as medidas correctivas
adequadas. Além disso, o IACM desenvolverá um pacote
de medidas de prevenção e controlo, com base no nível
de risco, e de acordo com a Lei de Segurança Alimentar.
Estas medidas correctivas para prevenir a propagação de
factores de risco incluem solicitar aos estabelecimentos de
produção e comercialização de géneros alimentícios que
suspendam temporariamente a sua actividade, para se
proceder à rectificação e análise da questão dos alimentos
duvidosos. O IACM irá também emitir um comunicado
de imprensa, para informar devidamente o público do
incidente e lembrar a todos aqueles que frequentaram o
estabelecimento em causa, durante o período considerado
crítico, para prestarem especial atenção à sua condição de
saúde e procurarem de imediato atendimento médico, no
caso de sentirem qualquer indisposição.
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4. Acompanhamento contínuo e reeducação
O Centro de Segurança Alimentar procurará dialogar
com os responsáveis do estabelecimento em causa,
instando-os a providenciar que os seus trabalhadores
frequentem o Curso de Formação para Supervisores
de Higiene Alimentar e bem assim as Palestras sobre
Regras Básicas de Higiene Alimentar, a fim de reforçar
as práticas de higiene no estabelecimento. Algum tempo
depois, o Centro de Segurança Alimentar irá inspeccionar
as instalações do dito e poderá incrementar a frequência
das inspecções e da recolha de amostras para análise.
5. Acções e responsabilidades a assumir pelo estabelecimento
em causa
Quando um estabelecimento é notificado da existência
de um caso suspeito de intoxicação alimentar nas suas
instalações, a empresa responsável deve colaborar
prontamente com os inspectores da autoridade
competente, facilitando a realização de inspecções,
fornecendo registos e informações relevantes, como
facturas de compra, registos de controlo de temperatura
e registos de fornecimento de produtos alimentares,
a fim de facilitar a investigação e a eventual suspensão
do fornecimento de alimentos duvidosos, suspeitos
de serem o agente causador de intoxicação alimentar,
que devem ser eliminados de pronto. Após a conclusão
do inquérito, o responsável do estabelecimento tem
de corrigir os problemas de segurança alimentar
identificados, em conformidade com os conselhos de
higiene das autoridades competentes.
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