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Resumo 

As mudanças nos estilos de vida das populações contribuíram para o 

crescimento da procura de alimentos e refeições fora de casa. 

Devido a este crescimento e a uma maior exigência por parte do consumidor, 

é crucial a implementação de sistemas de monitorização que garantam, não só a 

Segurança, mas também a Qualidade dos produtos, especialmente ao nível das 

características organoléticas. 

Este trabalho foi realizado no âmbito do estágio curricular decorrido na 

empresa Iberusa Hotelaria e Restauração, S.A. e teve como objetivo o 

desenvolvimento de uma metodologia capaz de controlar as especificações dos 

produtos acabados (Sistema de Controlo de Qualidade - SCQ).  

O SCQ foi desenvolvido especificamente para produtos core de cafetaria: 

café, pastel de nata, tostas e salgados. 

Como metodologia, seguiu-se como base o sistema HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point), passo que este sistema também pode ser 

aplicado à Qualidade. 

No final, obteve-se um Checklist capaz de controlar e monitorizar os Pontos 

Críticos de Controlo e a Qualidade do produto final e do serviço. 

O presente trabalho oferece uma vantagem competitiva à empresa e garante 

a satisfação dos consumidores através do fornecimento de produtos e serviços de 

elevada Qualidade. 

Palavras-chave 

Sistema de Controlo da Qualidade; Standards; Produtos Acabados; HACCP; 

Checklist 
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Abstract 

Current changes in people´s lifestyle have contributed to the growth of the 

demand for food and meals outside the household. 

Due to this growth and a consumer’s highly demanding it is crucial the 

implementation of monitoring systems that guarantee the Quality of final products, 

especially of their organoleptic characteristics. 

This work was carried out as part of an academic internship at Iberusa 

Hotelaria e Restauração, S.A. 

The aim was the development of a methodology capable of controlling the 

specifications of the finished goods (Quality Control System - SCQ). 

SCQ was developed for the most significant cafeteria products (coffee, 

custard tart,salty foods and toasts). 

For the development of the methodoly, the steps of the Hazard Analysis and 

Critical Control Point (HACCP) system were followed, since this system can also be 

applied to Food Quality. 

Finally, and as a result, it was developded a Checklist capable of controlling 

and monitoring the Critical Control Points and the Quality of the finished goods and 

service. 

The presente work offers a competitive advantage to the company and 

ensures the satisfaction of consumers through the supply of high quality products 

and services. 

Key Words 

Quality Control System; Standards; Finished Goods; HACCP; Checklist 
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 
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1. Introdução 

As alterações sociais, económicas e culturais implicaram mudanças nos 

estilos de vida das populações e contribuíram para o crescimento da procura de 

alimentos e refeições fora de casa.(1) Entende-se por “comer fora de casa” a 

realização de uma refeição, constituída por géneros alimentícios, num local 

diferente do domicílio, nomeadamente num estabelecimento comercial. (2) Na 

década de 90 verificou-se, um aumento da proporção de gastos com a alimentação 

fora de casa em relação com os gastos totais da alimentação. (2) 

Segundo o relatório Global Out-of-Home Dining Survey, publicado em 2016, 

23% da população portuguesa faz refeições fora de casa pelo menos uma vez por 

semana (3), motivada, principalmente, pela existência de preços razoáveis, e a 

qualidade dos produtos fornecidos. (3, 4) 

Dados mais recentes de 2017, relativos aos Estados Unidos da América, 

para além de suportarem o crescimento da procura de alimentos e refeições fora 

de casa, revelam que a geração Millenials, geração nascida entre 1981 e meados 

de 2000, tem uma grande tendência para a compra de produtos acabados (5), 

produtos que não requerem processamento adicional e estão prontos para serem 

vendidos. (6)  

O estudo considera ainda que esta geração é mais exigente em relação aos 

produtos alimentares que adquire e consome, comparativamente com as gerações 

antecedentes. (5) 

Tendo em conta as características do consumidor atual, aquele que procura 

produtos prontos a consumir (5), a sua Qualidade, assume um papel de relevância. 
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Define-se “Qualidade” como o conjunto de atributos e características de uma 

entidade ou produto que determinam a sua aptidão para satisfazer as necessidades 

e expectativas da sociedade.(7) 

O produto acabado deve atender às suas necessidades, sobretudo do ponto 

de vista sensorial (8, 9), uma vez que as características sensoriais/ organoléticas de 

um produto estão diretamente relacionadas com os sentidos humanos: visão (ex.: 

cor, aspeto), odor, sabor e textura e influenciam no processo de escolha do 

consumidor (10-12) pois são aqueles que lhes são mais evidentes. (13)  

Assim, devido ao crescimento da restauração comercial e tendo em conta as 

novas tendências de consumo que surgiram com a geração Milleniall, é crucial a 

implementação de sistemas de monitorização, que garantam, não só, a Segurança 

Alimentar, mas também a Qualidade dos produtos acabados. (13) Desta forma 

garante-se que os processos de produção são efetuados de forma uniformizada e 

de acordo com as especificações. (14, 15) 

Uma forma de assegurar que as especificações de processos e produtos são 

cumpridos é através da implementação de um Sistema de Controlo da Qualidade 

(SCQ), estabelecendo-se Standards, ou seja, um conjunto de especificações e 

diretrizes cujo objetivo seja assegurar que determinado produto cumpre os 

requisitos a que se propõe de todas as vezes que é reproduzido. (16) 

Como tal, o presente Trabalho de Investigação teve como objetivo o 

desenvolvimento de um SCQ para produtos acabados, baseado na filosofia da 

Organização Internacional de Padronização (ISO), designadamente nos princípios 

de gestão da qualidade, e a elaboração de um Checklist capaz de estabelecer 

critérios que garantem que os Standards de Marca são cumpridos.  
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1.1. Enquadramento do Trabalho de Investigação 

Este trabalho foi realizado no âmbito do estágio curricular na Iberusa 

Hotelaria e Restauração, S.A., uma empresa pertencente ao Grupo Ibersol, 

especificamente no Departamento de Produto e Qualidade da Multimarca. A Ibersol 

tem como principal preocupação o fornecimento de refeições de excelência do 

ponto de vista da Segurança e Qualidade Alimentar, (17) sendo certificada pela 

Norma ISO 22000 – Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar. 

A certificação pela norma ISO 22000 demonstra que a empresa tem um 

sistema implementado capaz de fornecer produtos seguros. A conformidade com a 

metodologia HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) é um dos 

requisitos desta norma, uma vez que esta metodologia proporciona um sistema de 

gestão de Segurança Alimentar e permite identificar perigos e medidas para o seu 

controlo. (6, 14, 18) 

Apesar de este sistema ser vocacionado para a Segurança Alimentar, este 

conceito pode também ser aplicado a outros aspetos relacionados com a Qualidade 

dos produtos. (19) 

Posto isto, o desenvolvimento do SCQ seguiu as etapas da metodologia 

HACCP. 

A necessidade de uma ferramenta para controlo das especificações surge 

numa altura em que decorrem atualizações às auditorias de Higiene e Segurança 

Alimentar (HSA) da empresa. Ao desenvolver e implementar um SCQ, passaria a 

ser possível auditar também os Standards de Marca, tornando a empresa mais 

competitiva no mercado e aumentando a fidelização e satisfação dos clientes. (20) 

Para o desenvolvimento do SCQ escolheram-se produtos acabados 

relevantes para o negócio Multimarca, tendo como base a estrutura de mix de 
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vendas de um conceito de referência: café, pastel de nata, salgados e tostas  

(Anexo A). 

Ao analisar o mix de vendas referente ao 1º trimestre de 2018, verifica-se 

que o café e o pastel de nata são dois produtos top de vendas, conforme se poderá 

analisar nas Tabelas em Anexo (Anexo A). O café esteve presente em cerca de 

53% das transações totais (excluindo as restantes bebidas que incluem café); o 

pastel de nata em 33% das mesmas, sendo que é produto com mais peso na família 

da Pastelaria.  

Também os salgados e as tostas têm um papel importante nas transações, 

representando 13% e 7%, respetivamente. Apesar de existirem grupos mais 

relevantes para as vendas que as tostas, como é o caso dos croissants, foi definido 

que as tostas seriam um produto importante devido à nova legislação que visa 

estabelecer níveis de referência para a redução de acrilamida, um contaminante 

que se forma, principalmente, em géneros alimentícios cozidos no forno ou fritos, 

ricos em hidratos de carbono. (21) 

Os valores observados nos mixs estão em linha com os hábitos de consumo 

em Portugal. A grande maioria da população portuguesa consome café no seu dia-

a-dia, sendo que 80% do consumo é realizado fora de casa, maioritariamente em 

restaurantes e cafés (22) .Por outro lado, dentro do grande grupo da pastelaria, o 

Pastel de Nata é uma das mais populares especialidades da doçaria portuguesa e 

é considerados o doce português mais confecionado pelo mundo. (23)  

Pelo exposto, a metodologia foi desenvolvida para os produtos de Cafetaria: 

café e pastel de nata; e dois grupos/ famílias de produtos acabados: salgados e 

pão para tostas e torradas. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral: 

-Desenvolver uma metodologia para controlo de especificações técnicas de produto 

acabado (Sistema de Controlo da Qualidade) 

 

2.2. Objetivos específicos: 

- Pesquisar referências para avaliação da qualidade organolética de produtos core 

de cafetaria (café, pastel de nata, salgados, tostas); - Definir Standards de Marca; 

- Desenvolver método de controlo de especificações de produtos acabados de 

cafetaria; - Desenvolver uma ferramenta capaz de monitorizar o controlo das 

especificações dos produtos acabados de cafetaria (Sistema de Controlo da 

Qualidade); - Desenvolver material de suporte para a implementação da 

metodologia desenvolvida; - Testar a implementação da metodologia; - Avaliar os 

resultados da aplicação da metodologia. 

 

3.   Metodologia 

3.1. Material:  

Norma ISO 22000:2005 (6);Sistema HACCP (19, 24, 25);Fluxogramas Geral da 

empresa (Anexo B); Árvore de Decisão do Codex Alimentarius (19); Referências de 

Qualidade Organolética para Produtos Core de Cafetaria (23, 26-29); Listas de Gama 

de conceitos da Multimarca; Mix de Vendas. 

3.2. Método:  

Foram selecionados produtos core através da análise dos mix de vendas de 

um conceito referência e da lista de gama de todos os conceitos próprios da 
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Multimarca. Teve-se ainda em consideração a entrada em vigor da nova legislação 

(21) com impacto nos produtos que existem em gama. 

Foram seguidas as etapas do sistema HACCP, já implementado na 

empresa, e adaptadas perante a necessidade do SCQ: aplicaram-se os 7 principios 

e as 12 etapas previstas. As 12 etapas foram adaptadas ao Controlo da Qualidade 

dos produtos selecionados. 

 

I) Programa de Pré-requisitos para SCQ 

Antecedente à implementação de um sistema HACCP é necessário 

estabelecer um Programa de Pré-requisitos (PPRs) (25) cujo objetivo é a prevenção, 

eliminação ou redução dos perigos que podem contaminar os géneros alimentícios 

durante o seu processo de produção e distribuição. Os PPRs permitem controlar os 

perigos que estão associados ao meio envolvente do processo de produção e estão 

relacionados com as estruturas e equipamentos, planos de higienização, controlo 

de pragas, abastecimento de água, recolha de resíduos, materiais em contacto com 

os géneros alimentícios, higiene pessoal e formação dos Colaboradores. 

Para o desenvolvimento do SCQ, foram tidos em conta os PPRs que se 

consideraram ter maior influência na Qualidade dos produtos finais: equipamentos, 

abastecimento de água, materiais em contacto com os géneros alimentícios e 

formação. Não foram estabelecidos novos PPRs para os pontos acima referidos, 

pois foram considerados os mesmos do HACCP.  

Foi realizado um levantamento dos equipamentos presentes nas unidades 

de forma a ter conhecimento das marcas e modelos e posteriormente, avaliar as 

suas características. 

 



7 

II) Constituição da equipa do SCQ 

A equipa de HACCP da Ibersol é constituída por elementos das marcas do 

Grupo (os pivot de segurança), devidamente formados na área, e pelo 

Departamento de Qualidade. Cada pivot de segurança” é responsável pelo 

acompanhamento deste sistema na sua marca. A equipa do SCQ foi definida como 

sendo a mesma da equipa de HACCP da Multimarca. 

 

III) Descrição do produto 

Nesta etapa, foram descritas as principais características dos produtos core 

selecionados: denominação, ingredientes, características do produto, embalagem, 

condições de armazenamento, transporte, prazo de validade, local de venda, 

recomendações, rotulagem e condições de utilização (Anexo B). A informação 

utilizada para preenchimento das características foi recolhida das fichas técnicas 

dos produtos, fornecidas pelos fornecedores, que estão presentes no sistema 

informático da empresa, e são partilhadas pelos fornecedores. 

 

IV) Identificação do uso esperado 

Foi definido o uso esperado dos produtos e o grupo-alvo de consumidores a que 

se destinam. Neste contexto o grupo-alvo é a população em geral (Anexo B). 

 

V) Fluxogramas 

Um fluxograma é uma representação sistemática da sequência de etapas ou 

operações utilizadas na produção de um determinado género alimentício. Para esta 

etapa, optou-se por elaborar um Fluxograma Geral de Produção e os Fluxogramas 

específicos dos produtos selecionados (Anexo C). 
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Relativamente ao Fluxograma Geral, foi usado o que estava presente no 

sistema informático da empresa, elaborado e aprovado pela equipa de HACCP. 

Para a elaboração dos Fluxogramas específicos, foi utilizada a informação 

descrita nas tabelas de Descrição de Produto, relativas às condições de utilização 

dos respetivos produtos. De seguida, o Fluxograma Geral foi adaptado para cada 

um dos produtos. 

 

VI) Validação dos fluxogramas in loco 

A fim de cumprir esta etapa, foi concretizada uma visita a uma unidade, 

acompanhada pelo Responsável de Unidade. Nesta visita houve oportunidade de 

acompanhar a produção e fazer a verificação dos fluxogramas. Após verificação, 

não houve necessidade de alterar os fluxogramas. 

 

VII) Identificação e análise dos perigos 

Esta etapa pressupõe a identificação dos perigos que estão associados às 

etapas dos processos de produção dos produtos. Enquadrados no HACCP existem 

três tipos de perigos: biológicos (bactérias, vírus e parasitas patogénicos), químicos 

(pesticidas, contaminadores inorgânicos, toxinas, alergénios, etc.) e físicos 

(fragmentos de materiais que possam causar dano ao consumidor ex.: vidro, 

plástico, madeira). (30) Estes perigos, para além de comprometerem a Qualidade do 

produto final, colocam em risco a Segurança Alimentar e a saúde dos 

consumidores. Inerente a esta análise é necessário ter em conta a probabilidade 

de ocorrência do perigo identificado e a sua severidade em termos de danos para 

a saúde do consumidor. Os perigos e a análise acima referidos são vocacionados 
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principalmente para a Segurança Alimentar, por isso, para o SCQ a abordagem 

sofreu ligeiras alterações. 

Foram considerados perigos tudo aquilo que compromete a Qualidade do 

produto servido, desde a sua receção até ao momento do consumo. 

A análise foi baseada na pesquisa bibliográfica das características organoléticas 

dos produtos selecionados, nos materiais já existentes na Multimarca e nos 

fluxogramas elaborados. Não se utilizou a Matriz de Risco, característica do 

HACCP, mas sim uma matriz indicadora da aceitabilidade de cada produto definida 

em fichas técnicas. Não foram considerados os perigos biológicos, químicos e 

físicos.   

Uma vez que os fornecedores e respetivas matérias-primas são previamente 

aprovados pelo Departamento de Qualidade, apenas foram tidas em conta as 

etapas realizadas na unidade, assumindo que a Segurança Alimentar e Qualidade 

dos processos antecedentes à receção é garantida pelos fornecedores. 

 Tendo em conta os pressupostos mencionados anteriormente, foi realizada 

uma análise dos perigos para a Qualidade específica para as etapas de cada um 

dos produtos (Anexo D). Foi elaborada uma tabela com informação relativa às 

etapas dos processos de produção e respetivos perigos. Foram também 

identificadas respetivas medidas de prevenção. 

 

VIII) Identificação dos Pontos Críticos de Controlo 

Nesta etapa a identificação dos Pontos Críticos de Controlo (PCC’s) foi feita 

recorrendo à árvore de decisão do Codex Alimentarius e com base nas etapas de 

produção dos produtos selecionados (fluxogramas), e de uma perspetiva em 

termos de Qualidade.  
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Foram considerados PCC’s as etapas que, caso não sejam cumpridas de 

acordo com as especificações têm um impacto crítico na Qualidade do produto final 

(Anexo E). Foram também descritas as respetivas medidas de controlo. 

 

IX) Estabelecimento dos limites críticos 

As medidas de controlo que estão associadas às etapas (PCC’s) devem garantir 

os limites de aceitabilidade do produto. Esses limites correspondem aos valores 

mínimo e máximo que são aceitáveis e que não comprometem a Qualidade e 

Segurança Alimentar do produto. Os limites críticos foram definidos 

especificamente para cada produto/ família considerado: Café: ponto de moagem 

e extração (temperatura e pressão da água da máquina de café e tempo de 

extração); Pastel de nata, Salgados e Pão: tempo e temperatura de descongelação 

e tempo e temperatura de cozedura/fritura/tosta. Os limites críticos estão descritos 

na Tabela 2 dos Resultados. 

 

X) Estabelecimento dos procedimentos de monitorização  

Um procedimento de monitorização deve ser concebido de forma a controlar os 

PCCs e a detetar rapidamente perdas de controlo dos mesmos. Para o SCQ, foi 

definido que procedimentos de monitorização seriam realizados pelos Gestores de 

Turno das unidades. Por esse motivo, foram elaborados materiais de suporte e 

formação (Anexo F), que permitem aos Colaboradores identificar rapidamente os 

desvios nos PCCs. A monitorização deve ser efetua diariamente, em todos os 

momentos de preparação/ confeção e registada em Checklist de HSA.  
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XI) Estabelecimento das correções e ações corretivas 

As correções e ações corretivas são necessárias quando os procedimentos de 

monitorização indicam que um PCC está fora do controlo. Para concretização desta 

etapa foram definidas as correções e ações corretivas para cada um dos PCC’s 

identificados (Anexo G). O Gestor de Turno deve comunicar e registar o desvio e 

aplicar a correção ou ação corretiva prevista, especificas tendo em conta o PCC. 

Quando se verifica um PCC recorrente, as correções ou ações corretivas podem 

dizer respeito a formações para os Colaboradores ou pedidos de manutenção dos 

equipamentos, tendo em conta o enquadramento do PCC. Todos os produtos 

produzidos durante o desvio e que não estão de acordo com os Standards devem 

ser eliminados de imediato. 

 

XII) Estabelecimento de procedimentos de verificação  

Os procedimentos de verificação servem para verificar se o sistema 

implementado é válido e operacional.  

Para este trabalho, foi elaborado como método de verificação uma ferramenta - 

lista de verificação (Checklist) (Anexo H). A Checklist foi desenvolvida de modo a 

fornecer informação, em tempo útil, sobre o cumprimento dos procedimentos e a 

puder ser preenchida acompanhando a produção. Foi baseada nos PPCs e nos 

Standards de Marca definidos com base na pesquisa bibliográfica das 

características organoléticas dos produtos selecionados. Deste modo, a Checklist 

permite controlar, não só, os PCCs, mas também as características do produto final, 

garantindo a Qualidade.  

Após elaboração, a Checklist foi divulgada aos Coordenadores para que estes 

passassem a ter conhecimento dos novos procedimentos e adaptassem as 
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Auditorias Operacionais que já realizavam habitualmente. Complementarmente, a 

Checklist está enquadrada no novo formato de Auditorias de HSA e Standards de 

Marca realizado às unidades quadrimestralmente. Consoante o resultado obtido 

pela Checklist, as unidades serão classificadas como Standard ou Não Standard. 

 

XIII) Documentação 

Por último, foram elaborados todos os documentos necessários. A Checklist foi 

partilhada com o Departamento de Qualidade e Coordenadores. Os materiais de 

formação/ suporte foram enviados para os Coordenadores para as unidades. 

 

4. Resultados 

 

Na Tabela 1 apresenta-se a estrutura geral obtida para o SCQ, 

demonstrando-se que todas as etapas implementadas pelo sistema de HACCP 

foram cumpridas para este novo sistema proposto. Em sete das doze etapas 

recorreu-se aos procedimentos já implementados para o sistema de HACCP, tendo 

havido a necessidade de se adequar as etapas de “Identificação e Análise de 

Perigos”, “Identificação dos Pontos Críticos de Controlo”, “Procedimentos de 

Monitorização”, “Estabelecimento de Correções e Ações Corretivas” e 

“Procedimentos de Verificação”. 

Na Tabela 2 estão compilados os Limites Críticos estabelecidos para os 

PCCs. A Tabela está organizada por tipo de produto e respetivos PCC’s, com os 

Limites Críticos descritos na legenda da Tabela. 
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Tabela 1 – Resultados obtidos para SCQ 

Etapas SCQ - Produtos Selecionados 
1. Constituição Equipa X 
2. Descrição do Produto (Anexo A) X 
3. Identificação do Uso Esperado (Anexo A) X 
4. Fluxogramas (Anexo B) X 
5. Fluxogramas in loco X 
6. Identificação e Análise de Perigos (Anexo C) a) 
7. Identificação Pontos Críticos de Controlo (Anexo D) a) 
8. Estabelecimento Limites Críticos (Tabela 2) X 
9. Procedimentos Monitorização (Anexo E) a); b) 
10. Estabelecimento de Ações Corretivas (Anexo F) a) 
11. Estabelecimento Verificação (Anexo G) a); c) 
12. Documentação X 

X – Etapas sem alteração relativamente ao HACCP; a) Adaptado para a Qualidade; b) Material 

formação/ suporte; c) Checklist 

 

Tabela 2 – Limites Críticos dos Pontos Críticos de Controlo 

Café 
Ponto de Moagem Dosagem Extração 

Moagem fina 6-7 gramas 
Tempo de extração: 25-30 seg;  

Temperatura água: 90-96ºC; 
Pressão da água: 9bar 

Pastel de Nata 
Descongelação Cozedura 

a) a) 
Salgados 

Descongelação Cozedura Fritura 
a) a) a) 

Pão para tostas e torradas 
Descongelação Cozedura Tosta/ Prensa 

a) a) a) 

a) Intervalo de tempo e temperatura definidos na Ficha Técnica da Matéria-prima. 

 

5. Discussão e Conclusão 

Com a tendência crescente de consumo fora de casa e de forma a 

acompanhar as exigências do consumidor, o desenvolvimento e enquadramento 

de um SCQ numa empresa de restauração é crucial e vantajoso do ponto de vista 

concorrencial uma vez que irá permitir que a mesma se diferencie e aumente os 

seus padrões de exigência relativamente à Qualidade de qualquer produto. 
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Do ponto de vista do cliente, é importante garantir que, independentemente 

do número de vezes que vá a uma mesma unidade ou a unidades diferentes da 

mesma marca, o produto terá sempre as características expectáveis. No que toca 

aos produtos selecionados, como são bastante conhecidos e consumidos é ainda 

mais importante garantir que estes cumprem os requisitos a que se propõem. 

O facto de a empresa já ter o sistema de HACCP implementado facilitou o 

desenvolvimento do SCQ na medida em que permitiu o uso de material já existente. 

Por outro lado, o facto de as medidas já implementadas garantirem a Segurança 

Alimentar do produto, permitiu que a metodologia pudesse focar-se apenas na 

Qualidade do produto final, sendo esta garantida através do cumprimento das 

especificações do produto e dos Standards de Marca. 

Relativamente às etapas adaptadas especificamente para o SCQ importa 

referir que na “Identificação e Análise de perigos”, não foram considerados os 

perigos que afetam a segurança mas sim ações/ características de produto que 

podem resultar em incumprimentos dos Standards. Por exemplo no caso do café 

um dos perigos identificados foi o desvio do ponto de moagem do grão, pois a 

moagem está diretamente ligada à Qualidade do creme do café expresso. 

Consequentemente, qualquer Etapa do SCQ onde os perigos tivessem impacto 

direto foram adaptados. O tipo de equipamento é um elemento crucial, para a 

mesma etapa, quando se fala na garantia da Qualidade de um produto. Se o 

equipamento não funcionar corretamente é mais difícil obter um produto com as 

características desejáveis. Daí a importância do levantamento dos equipamentos 

que permitiu um conhecimento da realidade atual das unidades. Este foi um 

primeiro passo que permitiu avaliar as condições de produção e adequar os 

Standards à realidade. Quando necessário, foram dadas indicações de reparação 
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e/ou substituição de fornos (equipamento com mais problemas). No caso da 

necessidade de substituição, recomendou-se um forno de convecção e circulação 

de ar rápida que permite obter uma cozedura homogénea e acelera o processo, 

com controlo digital de tempo e temperatura (programável). 

Os “Limites Críticos para os PCC’s foram estabelecidos tendo em conta as 

referências específicas para avaliação da Qualidade organolética de cada um dos 

produtos (23, 26-29), assim como as especificações do fornecedor. Desta forma foi 

possível salvaguardar diferenças no mesmo produto de fornecedores diferentes e, 

consequentemente, com especificações diferentes. 

Na Etapa “Procedimentos de Monitorização” a formação dos Colaboradores 

e a divulgação de materiais de formação/ suporte fáceis de consulta é fundamental, 

para que, facilmente seja possível identificar possíveis desvios dos PCC. 

A Checklist desenvolvido na Etapa dos “Procedimentos de Verificação” 

permite, não só, o controlo dos PCCs e da Qualidade do produto final, mas também 

o controlo de outros pontos relativos ao ambiente e serviço que também são 

importantes para a experiência global do consumidor (31, 32) . A Checklist foi validada 

através da realização de uma auditoria teste, verificando-se que a mesma estava 

apta a ser implementada. No entanto, não foi possível a análise da Checklist em 

contexto real, uma vez que o período de implementação é posterior ao término do 

estágio. 

Após a implementação e validação do SCQ, seria importante considerar 

alargar o sistema a outros produtos, nomeadamente aos croissants e sanduíches. 

O SCQ implementado traz uma mais-valia ao negócio das cafetarias uma 

vez que esta permite elevar os padrões de Qualidade, aumentar a sua 

competitividade no mercado e garantir a satisfação dos consumidores.  
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Tabela 3 – Mix de vendas de Bebidas de Cafetaria e outras Bebidas 

 

 
 

 MIX DE VENDAS DE BEBIDAS DE CAFETARIA E OUTRAS 
BEBIDAS 

 

QTD 
1ºT 2018 

% Trans / 
Subfamília % Trans 

FAMÍLIA: CAFETARIA       

CAFETARIA 80933   97% 

CAFE 43230 53% 53% 

CAFÉ C/ LEITE  12881 16% 16% 

CAPUCCINO 5441 7% 7% 

CHA 4439 5% 5% 

ABATANADO 4029 5% 5% 

GALÃO 3748 5% 5% 

CAFÉ DUPLO 1716 2% 2% 

LEITE ACHOCOLATADO 1258 2% 2% 

PINGO DE CAFE 1213 1% 1% 

DESCAFEINADO 1045 1% 1% 

COPO LEITE 349 0% 0% 

CARIOCA LIMÃO 310 0% 0% 

CARIOCA 299 0% 0% 

DESCAFEINADO C/ LEITE  244 0% 0% 

CHÁ C/ LEITE 206 0% 0% 

DESCAFEINADO STAFF 192 0% 0% 

IOGURTE LIQUIDO  154 0% 0% 

GALÃO C/ DESCAFEINADO 95 0% 0% 

PINGO DESCAFEINADO  44 0% 0% 

CAPUCCINO DESCAFEINADO 
40 0% 0% 

FAMÍLIA: BEBIDAS       

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 33104   40% 

BEBIDAS ALCOÓLICAS 4227   3% 

 

Legenda: QTD 1ºT 2018 – Quantidade vendida no 1º trimestre de 2018; % Trans / Subfamília – 

percentagem em relação às transações dentro da Subfamília no 1ºtrimestre de 2018; %Trans – 

percentagem em relação ao  total de transações no 1ºtrimeste de 2018 
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Tabela 4 – Mix de vendas de Pastelaria e outros produtos de Cafetaria 

 

 
MIX DE VENDAS DE PASTELARIA E OUTROS 

PRODUTOS DE CAFETARIA 
 
 

 

Mix  
1ºT 2018 

% Trans / Sub-
família % Trans 

FAMÍLIA: CAFETARIA       

PASTELARIA 37987   46% 

PASTEL NATA 27535 77% 33% 

MUFFIN CHOCOLATE 90GR 1485 4% 2% 

BOLO DE ARROZ 1302 4% 2% 

COOKIE CHOCOLATE 1132 3% 1% 

MUFFIN MAÇA E CANELA 90GR 804 2% 1% 

FRIPANUTS SUGAR 780 2% 1% 

ECLAIR 702 2% 1% 

FRIPANUTS CHOCOLATE 566 2% 1% 

TRAVESSEIRO SINTRA 445 1% 1% 

QUEIJADA LARANJA 329 1% 0% 

QUEIJADA DE MARACUJÁ 284 1% 0% 

QUEIJADA DE FEIJÃO 190 1% 0% 

QUEIJADA DE LEITE 153 0% 0% 

BOLO CENOURA FATIA 34 0% 0% 

BOLO CHOCOLATE FATIA 33 0% 0% 

6 PASTEIS NATA PAGUE 5 2213 0% 3% 

CROISSANTS 10767   13% 

TOSTAS E TORRADAS 5540   7% 

SANDES SALGADOS SNACKS     29% 

SANDES  13291   16% 

SALGADOS 10966   13% 

 

Legenda: QTD 1ºT 2018 – Quantidade vendida no 1º trimestre de 2018; % Trans / Subfamília – 

percentagem em relação às transações dentro da Subfamília no 1ºtrimestre de 2018; %Trans – 

percentagem em relação ao  total de transações no 1ºtrimeste de 2018 
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Anexo B – Etapa “Descrição dos Produtos” e 

“Identificação do Uso Esperado” 
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SCQ 

 
- DESCRIÇÃO DE PRODUTO – 

- IDENTIFICAÇÃO DO USO ESPERADO – 
 

 

Tabela 5 – Descrição do Produto – exemplo Café 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Denominação do Produto CAFÉ DELTA OURO 10*1KG 

Ingredientes Café torrado arábicas (60%); Café torrado 
robusto (40%) 

Características do Produto Café torrado em grão 

Embalagem 

Embalagem primária:  
- Material: Plástico; 
- Nº de unidade: 1 
- Peso Líquido: 1 Kg 
Embalagem secundária:  
- Material: Cartão 
- Nº de unidades: 10 
- Peso Líquido: 10,7 Kg 

Condições de Armazenamento - Temperatura ambiente 
- Embalagem original 

Transporte 

De acordo com as características do 
produto.  
Produto devidamente acondicionado e 
identificado 

Prazo de Validade 

Validade de Produção: 18 meses 
Validade do Grão (embalagem fechada): 1 
mês 
Validade do Grão Moído (no Moinho): 7 dias 

Local de Venda Local de produção 

Recomendações 
Armazenar à temperatura ambiente 
Após cada utilização guardar a embalagem 
em local hermético 

Rotulagem Em Português  

Condições de Utilização 

- Colocar o grão de café no moinho 
- Selecionar o ponto de moagem adequado 
- Verificar os filtros de alimentação da água 
- Verificar temperatura da máquina 
- Servir o café na chávena apropriada 

 
IDENTIFICAÇÃO DO USO ESPERADO PARA O PRODUTO 

 
 
- Produto comercializado nos locais de produção; 
 
- Produto destinado a ser consumido pela população em geral. 
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SCQ 

 
- DESCRIÇÃO DE PRODUTO – 

- IDENTICAÇÃO DO USO ESPERADO – 
 

 

Tabela 6 – Descrição do Produto – exemplo Pastel de Nata 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Denominação do Produto PASTEL DE NATA C/MANTEIGA 60*75GR 

Ingredientes 

Massa: 
- Farinha de trigo, manteiga (leite, corante 
E160), água e sal. 
Recheio: 
- Leite, açúcar, gema de ovo, farinha de trigo 
e amido de milho. 
Pode conter vestígios de peixe, amendoim, 
soja, frutos de casca rija, aipo, mostarda, 
sementes de sésamo, dióxido de 
enxofre/sulfitos e de tremoços 

Características do Produto Produto de pastelaria pré-cozido 
ultracongelado 

Embalagem 
Embalagem secundária:  
- Nº de unidades: 60 
- Peso Líquido: 4,7 Kg 

Condições de Armazenamento Temperatura de congelação (-18ºC) 

Transporte 

De acordo com as características do 
produto.  
Produto devidamente acondicionado e 
identificado 

Prazo de Validade 
Validade de Produção: 12 meses 
Validade após confeção: 48 horas em 
refrigeração 

Local de Venda Local de produção 

Recomendações Depois de confecionado, não voltar a 
congelar o produto 

Rotulagem Em Português  

Condições de Utilização 

- Pré-aquecer o forno a 230ºC 
- Colocar as peças nos tabuleiros e, sem 
descongelar, cozer no forno durante 9-12 
minutos a 230ºC 

 
IDENTIFICAÇÃO DO USO ESPERADO PARA O PRODUTO 

 
 
- Produto comercializado nos locais de produção; 
 
- Produto destinado a ser consumido pela população em geral. 
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SCQ  

 
- DESCRIÇÃO DE PRODUTO – 

- IDENTIFICAÇÃO DO USO ESPERADO – 
 

 

Tabela 7 – Descrição do Produto – exemplo Pão 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Denominação do Produto PÃO PAYES RUSTICO 1*90 FATIAS 

Ingredientes 

Farinha de trigo 62.88%, água 34.7%, 
levedura 1.22%, sal 1.22%, emulsionante 
(mono e diglicéridos de ácidos gordos), 
antioxidante (ácido ascórbico). 

Características do Produto 

Pão pré-cozido ultracongelado 
Cor – miolo branco e côdea tostada 
Aspeto – Pão rústico cortado em rabanadas 
Odor e Sabor – Suave, miolo ligeiramente 
regular 

Embalagem 

Embalagem primária:  
- Material: Plástico 
- Nº de unidades: 5 
- Peso Líquido: 340 g 
Embalagem secundária: 
- Material: Cartão 
- Nº de unidades: 18 
- Peso bruto: 6.85 Kg 

Condições de Armazenamento - Temperatura de congelação (-18ºC) 
- Embalagem original 

Transporte 

De acordo com as características do 
produto.  
Produto devidamente acondicionado e 
identificado 

Prazo de Validade Validade de Produção: 6 meses 
Validade após descongelação: próprio dia 

Local de Venda Local de produção 

Recomendações 
- Depois de confecionado, não voltar a 
congelar o produto. 
- Tostar o produto 

Rotulagem Em Português  

Condições de Utilização 
Descongelar à temperatura ambiente 
durante 15-20 minutos 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO USO ESPERADO PARA O PRODUTO 

 
 
- Produto comercializado nos locais de produção; 
 
- Produto destinado a ser consumido pela população em geral. 
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SCQ 

 
- DESCRIÇÃO DE PRODUTO – 

- IDENTIFICAÇÃO DO USO ESPERADO – 
 

 

Tabela 8 – Descrição do Produto – exemplo Pastel de Bacalhau 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Denominação do Produto PASTEL BACALHAU.FORNO 60*49GRS 

Ingredientes 

Água, bacalhau cozido (28.3%) (Gadus 
morhua), flocos de batata (batata, 
emulsionante E471, estabilizador E450, 
corante E100, antioxidantes E304i E330, 
conservante E223, cebola, ovo pasteurizado, 
óleo vegetal (óleo de grirassol refinado, 
palmoleína, antioxidante E304i E306 E319, 
antiespuma E900, salsa, pimenta branca e 
noz moscada. 

Características do Produto Produto ultracongelado 

Embalagem 

Embalagem primária:  
- Material: plástico 
Embalagem secundária: 
- Material: Cartão 
- Nº de unidades: 60 
- Peso Líquido: 2.94 Kg 

Condições de Armazenamento Temperatura de congelação (-18ºC) 

Transporte 

De acordo com as características do 
produto.  
Produto devidamente acondicionado e 
identificado 

Prazo de Validade Validade de Produção: 540 dias 
Validade após descongelação: próprio dia 

Local de Venda Local de produção 

Recomendações - Não voltar a congelar o produto depois de 
descongelado 

Rotulagem Em Português  

Condições de Utilização 
- Pré-aquecer o forno a 160ºC 
- Sem descongelar, colocar o produto no 
forno e cozer durante 10-12 minutos. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO USO ESPERADO PARA O PRODUTO 

 
 
- Produto comercializado nos locais de produção; 
 
- Produto destinado a ser consumido pela população em geral. 
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Anexo C – Etapa “Fluxogramas” 
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ESPECIFICAÇÃO
Fluxograma Geral

2. Micro- Etapas do Processo Produtivo

Carga e Transporte Armazenamento Preparação
Preparação e        
Exposição na 
Make-Table/

Confecção

Carregar e Transportar:
Congelados
Refrigerados
Secos

Armazenar:
Congelados
Refrigerados
Secos

Abrir Embalagens/Latas
Amanhar o peixe
Aquecer
Arrefecer
Bater
Colocar em espeto
Colocar em recipiente
Colocar pinos
Cortar
Congelar
Descascar
Descongelar
Despinhar o peixe
Dividir
Dosear
Demolhar 
Embalar a vácuo
Empratar
Enformar
Escorrer
Esmagar
Estirar
Fazer Bolas
Filmar
Laminar
Lavar e desinfectar frutos e 
vegetais
Levedar
Marinar
Mexer
Misturar Ingredientes
Moldar 
Olear
Panar
Pesar
Pincelar
Pré-preparações
Preparar carne
Pulverizar
Ralar
Repousar 
Temperar

Misturar Ingredientes
Conservar na make-
table
Repor na make-table

Misturar ingredientes
Dosear
Torrar
Grelhar em grelha
Grelhar em chapa
Grelhar em 
churrasqueira
Grelhar em Broiler
Cozer em água
Fritar
Tostar
Prensar
Regenerar em 
microondas
Regenerar em panela
Regenerar em fogão
Regenerar em forno
Regenerar na 
churrasqueira
Regenerar na chapa
Cozedura em forno
Saltear em frigideira
Cozinhar em placa 
quente (crepes)
Gratinar
Pincelar carnes
Temperar (sal)
Colocar pinos
Cozer em Ronner
Confecção em Sous-
Vide
Ferver
Pasteurização

Conservação Pós
- Preparação

Armazenar  em 
refrigeração

Conservar nas 
maquinas de sundae

Conservar à
Temperatura Ambiente

Choque-Térmico

Recepcionar:
Congelados
Refrigerados
Secos

Recepção
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Página 2 de 3

PGC MD 003.01

Elaborado e Validado por:
Assinar e Datar
P' Equipa HACCP – Natacha Tavares
03.03.2014



ESPECIFICAÇÃO
Fluxograma Geral

PSA ESP 010.03
Página 3 de 3

2. Micro- Etapas do Processo Produtivo

Conservação 
a Frio

Embalamento/
Empratamento 

Distribuição/ 
Serviço ao Cliente

Conservar em Vitrines
Conservar em gelo
Conservar em Buffet
Conservar em armários de 
Frio

Misturar 
Ingredientes
Pulvilhar/ Decorar
Embrulhar
Empratar
Embalar
Embalar em 
Atmosfera 
modificada
Acondicionar em 
caixas 

Servir à mesa
Preparar tabuleiro
Ensacar
Transporte (delivery)

Conservação 
a quente

Conservar em: Estufa
Banho-Maria
Placas de Indução de 
Calor
Conservar em Rechauds

Conservação 
à Temperatura 
Ambiente

Conservar em vitrines/ 
Armários
Exposição Buffet

Preparação
Pós- Confecção

Cortar
Fatiar
Lascar/ Desfiar
Arrefecer em câmara
Arrefecer em banho de 
gelo
Arrefecer temperatura 
ambiente
Reaquecer
Barrar
Temperar
Decorar
Misturar ingredientes
Colocar em recipiente
Arrefecer em água fria 
corrente
Escorrer
Desenformar

PGC MD 003.01
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SCQ 

 
– FLUXOGRAMAS – 

CAFÉ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– FLUXOGRAMAS – 
PASTEL DE NATA 
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TRANSPORTE 
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CONFEÇÃO 

 

PREPARAÇÃO 

(Quando aplicável) 

 

ARMAZENAMENTO 

 

RECEÇÃO TRANSPORTE 
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– FLUXOGRAMAS – 

SALGADO FRITO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– FLUXOGRAMAS – 
SALGADO FORNO 
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DISTRIBUIÇÃO 

 

 

CONSERVAÇÃO/ 

EXPOSIÇÃO 
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– FLUXOGRAMAS – 
PÃO PARA TOSTAS E TORRADAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO 

 

CONSERVAÇÃO/ 

EXPOSIÇÃO 
CONFEÇÃO 

 

PREPARAÇÃO 

 

ARMAZENAMENTO 

 

RECEÇÃO TRANSPORTE 
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Anexo D – Etapa “Identificação e Análise de Perigos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

SCQ 

- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE PERIGOS (ADAP. QUALIDADE PRODUTO FINAL) – 

Tabela 9 – Identificação e Análise de Perigos 

Macro Etapa Micro Etapa Perigos Medidas 
Preventivas 

 

Receção 

 

Receção 

 

Produto danificado. 

Formação 
Colaboradores; 
Fornecedores 
Homologados. 

 

Armazenamento 

 

Armazenamento 

Incumprimento das 
especificações de 
armazenamento descritas 
na Fichas Técnicas dos 
Produtos. 

 

Formação 
Colaboradores. 

 

 

 

 

 

Preparação 

Café 

 

 

Moagem do grão do café; 
Dosagem do grão de café 
moído. 

 

Ponto de moagem 
incorreto (moagem muito 
fina/ moagem muito 
grossa); 
Dosagem incorreta de 
café moído (diferente de 
6-7 gramas). 

Programação 
correta do ponto 
de moagem; 
Manutenção do 
equipamento; 
Cumprimento da 
duração do pulso 
do moinho; 
Formação 
Colaboradores. 

Pastel de Nata/ Salgados/ Pão para Tostas e Torradas 

 

Descongelação 

Incumprimento do tempo 
e temperatura de 
descongelação definidos 
nas Fichas Técnicas das 
matérias-primas. 

 

Formação 
Colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Confeção 

 

 

 

Café 

 

 

Extração do café 

 

Máquina do café mal 
programada (temperatura 
e pressão da água); 
Incumprimento do tempo 
de extração. 

Programação 
correta da 
máquina de café; 
Manutenção do 
equipamento; 
Formação 
Colaboradores. 

Pastel de Nata 

 

 

Cozedura 

 

Incumprimento do tempo 
e temperatura de 
cozedura definidos nas 
Fichas Técnicas das 
matérias-primas. 

Programação 
correta dos 
equipamentos 
(quando aplicável); 
Formação 
Colaboradores. 
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Confeção 

Salgados 

 

Cozedura 

Incumprimento do tempo 
e temperatura de 
cozedura definidos nas 
Fichas Técnicas das 
matérias-primas. 

 

Programação 
correta dos 
equipamentos 
(quando aplicável); 
Formação 
Colaboradores. 

 

Fritura 

Incumprimento do tempo 
e temperatura de fritura 
definidos nas Fichas 
Técnicas das matérias-
primas. 

Pão para Tostas e Torradas 

 

 

Prensa/ Tosta 

 

Incumprimento do tempo 
e temperatura de 
prensa/tosta definidos nas 
Fichas Técnicas das 
matérias-primas. 

Programação 
correta dos 
equipamentos 
(quando aplicável); 
Formação 
Colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega ao Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café 

 

Creme com cor diferente 
da cor de avelã (creme 
claro, escuro, ausente) e 
espessura diferente de 3-
4mm; 
Presença de borra de 
café na chávena 
Odor diferente do 
característico (odor a café 
queimado/ausência de 
odor); 
Corpo aquoso/ corpo 
fraco; 
Pouco sabor/ Sabor 
amargo. 

 

 

 

 

 

Formação 
Colaboradores. 

Pastel de Nata 

 

Produto não apresenta as 
características adequadas 
(creme com fissuras, 
muito liquido, coalhado; 
massa dura/mole; cor 
diferente de amarelado); 
Produto fora de validade. 

 

 

Formação 
Colaboradores. 
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Distribuição 

 

 

 

 

 

Entrega ao Cliente 

 

Salgados 

Produto não apresenta as 
características adequadas 
(cor demasiado 
queimada, sem cor, 
textura desadequada, 
etc.); 
Produto fora da validade. 

 

Formação 
Colaboradores. 

Pão para Tostas e Torradas 

Produto não apresenta as 
características adequadas 
(pão desfeito/ mole/ cru/ 
quebradiço/ queimado, 
etc.); 
Produto servido morno/ 
frio; 
Produto fora de validade. 

 

 

Formação 
Colaboradores. 
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Anexo E – Etapa “Identificação dos Pontos Críticos de 

Controlo” 
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SCQ 
 

– IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLO – 
 

Tabela 10 – Pontos Críticos de Controlo 

 

CAFÉ 

ETAPA Q1. Q2. Q3. Q4. PCC Medidas Controlo 

RECEÇÃO SIM SIM -  - SIM Controlo da receção 

ARMAZENAMENTO SIM SIM -  - SIM Controlo da temperatura e tempo 
de armazenamento. 

MOAGEM/ DOSAGEM SIM SIM -  - SIM Controlo do ponto de moagem. 

EXTRAÇÃO SIM SIM . - SIM 
Controlo dos set points da 
máquina de café e tempo de 
extração 

PASTEL DE NATA 

ETAPA Q1. Q2. Q3. Q4. PCC Medidas Controlo 

RECEÇÃO SIM SIM -  - SIM Controlo da receção 

ARMAZENAMENTO SIM SIM -  - SIM Controlo da temperatura e tempo 
de armazenamento. 

DESCONGELAÇÃO SIM SIM - - SIM Controlo da temperatura e tempo 
de descongelação. 

COZEDURA SIM SIM - - SIM Controlo da temperatura e tempo 
de cozedura. 

SALGADOS 

ETAPA Q1. Q2. Q3. Q4. PCC Medidas Controlo 

RECEÇÃO SIM SIM -  - SIM Controlo da receção 

ARMAZENAMENTO SIM SIM -  - SIM Controlo da temperatura e tempo 
de armazenamento. 

DESCONGELAÇÃO SIM SIM - - SIM Controlo da temperatura e tempo 
de descongelação. 

COZEDURA 
FRITURA SIM SIM - - SIM Controlo da temperatura e tempo 

de cozedura/fritura. 
PÃO TOSTAS E TORRADAS 

ETAPA Q1. Q2. Q3. Q4. PCC Medidas Controlo 

RECEÇÃO SIM SIM -  - SIM Controlo da receção 

ARMAZENAMENTO SIM SIM -  - SIM Controlo da temperatura e tempo 
de armazenamento. 

DESCONGELAÇÃO SIM SIM - - SIM Controlo da temperatura e tempo 
de descongelação. 

PRENSA SIM SIM - - SIM Controlo da temperatura e tempo 
de cozedura/tosta. 

 
Legenda:Q1: Existem medidas preventivas de controlo?; Q2: A etapa é especificamente projetada para eliminar ou reduzir 
a probabilidade de ocorrência de um perigo a um nível aceitável?; Q3: A contaminação pelo(s) perigo(s) pode ocorrer acima 
do(s) nível(eis) aceitável(eis) ou este(s) perigo(s) pode(m) atingir nível(eis) inaceitável(eis)?; Q4: Uma etapa subsequente 
pode eliminar o(s) perigo(s) identificado(s) ou reduzir a ocorrência a nível(eis) aceitável(eis)? 
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Anexo F – Etapa “Estabelecimento dos procedimentos 

de monitorização” - Material Suporte e Formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO CAFÉ EXPRESSO

NÃO STANDARD STANDARD

PONTOS CRÍTICOS

GRÃO CAFÉ - MOAGEM

(Tipo Farinha de Trigo)              (Tipo Pão Ralado)                      (Tipo Areia)

TEMPERATURA ÁGUA

PRESSÃO ÁGUA

TEMPO DE EXTRAÇÃO

MOAGEM MUITO 
FINA

MOAGEM 
ADEQUADA - FINA

MOAGEM MUITO 
GROSSA

25seg 30seg

PRODUTO FINAL

90ºC 96ºC

9 bar >9 bar<9 bar

ODOR Queimado
Ausência de odor Característico

CORPO Aquoso
Sabor Amargo Sabor persistente no paladar

CREME
Claro
Escuro
Sem Creme

Cor Avelã
3-4mm de Espessura

Verificação da espessura do creme – Teste do Açúcar:
- Se o açúcar ficar retido alguns segundos no creme – STANDARD
- Se o açúcar afundar de imediato – NÃO STANDARD

Não
 Cop

iar



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PASTEL DE NATA

NÃO STANDARD STANDARD

PONTOS CRÍTICOS

TEMPO

TEMPERATURA

PRODUTO FINAL

COR Não Amarelado Amarelado

CREME

Com Fissuras
Muito Líquido
Muito Grosso
Coalhado

Cremoso

MASSA Dura/ Mole
Com Fissuras Estaladiça

TEMPO E
TEMPERATURA

DESCONGELAÇÃO

COZEDURA

VALIDADE

Insuficiente Conforme 
SPEC Excessivo

Insuficiente Conforme 
SPEC Excessivo

Uma vez descongelado, 
o produto não pode 
voltar a ser congelado.

Não
 Cop

iar



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SALGADOS

NÃO STANDARD STANDARD

PONTOS CRÍTICOS

TEMPO

TEMPERATURA

PRODUTO FINAL – Exemplo Salgado

COR Queimado
Sem cor Corado

MASSA Dura/ Mole
Com Fissuras Crocante

Uma vez descongelado, 
o produto não pode 
voltar a ser congelado.

Insuficiente Conforme 
SPEC Excessivo

Insuficiente Conforme 
SPEC Excessivo

TEMPO E
TEMPERATURA

DESCONGELAÇÃO

COZEDURA
FRITURA

VALIDADE

Não
 Cop

iar



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PÃO PARA TOSTAS

NÃO STANDARD STANDARD

PONTOS CRÍTICOS

TEMPO

TEMPERATURA

PRODUTO FINAL

TEMPO E
TEMPERATURA

DESCONGELAÇÃO

COZEDURA

PRENSA

Insuficiente Conforme 
SPEC Excessivo

Insuficiente Conforme 
SPEC Excessivo

MASSA
Desfeita/
Quebradiça/ Mole/ 
Dura/ Crua

Crocante

COR Queimado
Sem Cor Corado

Uma vez descongelado, 
o produto não pode 
voltar a ser congelado.

Não
 Cop

iar
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Anexo G – Etapa “Estabelecimento de Correções e 

Ações Corretivas” 
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SCQ 
 

– CORREÇÕES E AÇÕES CORRETIVAS – 
 

 

Tabela 11 – Correções e Ações Corretivas 

CAFÉ 

PCC Medidas de Controlo Correções 
Ações Corretivas  Responsável Registo 

RECEÇÃO Controlo da receção 
Preenchimento do 
Boletim de Não 
Conformidade 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Boletim de Não 
Conformidade 

ARMAZENAMENTO Controlo temperatura 
e validade 

Rejeição do produto 
se estiver fora das 
temperaturas/ 
validade; 
Manutenção do 
equipamento; 
Formação 
Colaboradores. 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 

MOAGEM/ 
DOSAGEM 

Controlo do ponto de 
moagem. 
Controlo da 
quantidade de café 
moída. 

Formação sobre 
ponto de moagem. 
Manutenção do 
moinho. 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 

EXTRAÇÃO 

Controlo dos set 
points da máquina de 
café e tempo de 
extração. 

Formação sobre 
extração do café. 
Manutenção da 
máquina de café. 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 

PASTEL DE NATA 

PCC Medidas de Controlo Correções 
Ações Corretivas Responsável Registo 

RECEÇÃO Controlo da receção 
Preenchimento do 
Boletim de Não 
Conformidade 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Boletim de Não 
Conformidade 

ARMAZENAMENTO Controlo temperatura 
e validade 

Rejeição do produto 
se estiver fora das 
temperaturas/ 
validade; 
Manutenção do 
equipamento; 
Formação 
Colaboradores. 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 

DESCONGELAÇÃO 
Controlo da 
temperatura e tempo 
de descongelação. 

Formação. 
Manutenção do 
equipamento (quando 
aplicável) 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 

COZEDURA 
Controlo da 
temperatura e tempo 
de cozedura. 

Formação. 
Manutenção do forno. 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 
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SALGADOS 

PCC Medidas de Controlo Correções 
Ações Corretivas Responsável Registo 

RECEÇÃO Controlo da receção 
Preenchimento do 
Boletim de Não 
Conformidade 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Boletim de Não 
Conformidade 

ARMAZENAMENTO Controlo temperatura 
e validade 

Rejeição do produto 
se estiver fora das 
temperaturas/ 
validade; 
Manutenção do 
equipamento; 
Formação 
Colaboradores. 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 

DESCONGELAÇÃO 
Controlo da 
temperatura e tempo 
de descongelação. 

Formação. 
Manutenção do 
equipamento (quando 
aplicável) 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 

COZEDURA 
FRITURA 

Controlo da 
temperatura e tempo 
de cozedura/fritura. 

Formação. 
Manutenção do 
forno/fritadeira. 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 

PÃO PARA TOSTAS E TORRADAS 

PCC Medidas de Controlo Correções 
Ações Corretivas Responsável Registo 

RECEÇÃO Controlo da receção 
Preenchimento do 
Boletim de Não 
Conformidade 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Boletim de Não 
Conformidade 

ARMAZENAMENTO Controlo temperatura 
e validade 

Rejeição do produto 
se estiver fora das 
temperaturas/ 
validade; 
Manutenção do 
equipamento; 
Formação 
Colaboradores. 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 

DESCONGELAÇÃO 
Controlo da 
temperatura e tempo 
de descongelação. 

Formação. 
Manutenção do 
equipamento (quando 
aplicável) 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 

PRENSA 
Controlo da 
temperatura e tempo 
de cozedura/tosta. 

Formação. 
Manutenção do 
forno/prensa. 

Gestor de Turno/ 
Responsável da 

Unidade 

Checklist HSA no 
Ponto 8 em NC 

Iberdesk 
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Anexo H – Etapa “Estabelecimento de procedimentos 

de verificação” – Parte do Checklist 

 

 



#
CATEGO

RIA/ STANDARD / 
SUB-STANDARD / PICK-
LIST

DESCRIÇÃO
 (ES)

NÃO
 CO

NFO
RM

IDADES
NO

TAS
Nível

3
CATEGO

RIA
Q

UALIDADE DO
 PRO

DUTO

3.1
STANDARD

Set points (tem
po, tem

peratura) estão corretos em
 

todos os equipam
entos

PICK-LIST
Forno

• Forno m
al program

ado
• Incum

prim
ento da m

anutenção do equipam
ento

Confirm
ar 

com
 spec 

chart da 
m

arca

PICK-LIST
M

áquina de café
• M

áquina de café m
al program

ada
• Incum

prim
ento da m

anutenção do equipam
ento

PICK-LIST
M

oínho 
• Ponto de m

oagem
 incorreto

• Incum
prim

ento da m
anutenção do equipam

ento

3.2
STANDARD

Equipam
entos hom

ologados
• Presença de balança, forno, fritadeira, m

áquina de café, m
icroondas, 

m
oínho, panela da sopa, prensa não hom

ologados

3.4
STANDARD

Preparação em
 cum

prim
ento dos standards da 

m
arca - CAFÉ

PICK-LIST
Dose de café - 6 gram

as
• Dosagem

 diferente de 6 gram
as 

• Pulso do m
oínho prolongado / pulso do m

oínho m
ais do que 1 vez

PICK-LIST
M

oagem
 fina do grão

• M
oagem

 m
uito fina

• M
oagem

 m
uito grossa

PICK-LIST
Ausência de desperdicio de café no porta filtro

• Ausência de desperdicio de café no porta filtro

3.9
STANDARD

Preparação em
 cum

prim
ento dos standards da 

m
arca - SALGADO

S

PICK-LIST
Pré-aquecim

ento do oléo
• N

ão realizar pré-aquecim
ento do oléo

PICK-LIST
Produto é frito congelado

• Produto é frito descongelado

PICK-LIST
Q

uantidade por cesto em
 cum

prim
ento dos 

standards
• A quantidade de salgado por cesto é acim

a do definido

PICK-LIST
N

ível de óleo correto
• O

 nível do óleo está a baixo/acim
a na m

arca m
ínim

a indicada na fritadeira

PICK-LIST
Cum

prim
ento da instrução operatória (tem

po e 
tem

peratura de fritura definidos no SPEC)
• Incum

prim
entos das instruções operatórias

Confirm
ar 

com
 spec 

chart da 
m

arca
PICK-LIST

Produto é cozido congelado
• Produto é cozido descongelado

PICK-LIST
Cum

prim
ento da instrução operatória (tem

po e 
tem

peratura de cozedura definidos no SPEC)
• Incum

prim
entos das instruções operatórias

Confirm
ar 

com
 spec 

chart da 
m

arca

BRAND STANDARDS

Não Copiar



#
CATEGO

RIA/ STANDARD / 
SUB-STANDARD / PICK-
LIST

DESCRIÇÃO
 (ES)

NÃO
 CO

NFO
RM

IDADES
NO

TAS
Nível

BRAND STANDARDS

3.10
O

utros

PICK-LIST
Bolos

• Incum
prim

ento da instrução operatória
• U

tilização de produtos com
 processo de descongelação incom

pleto

Confirm
ar 

com
 spec 

chart da 
m

arca
6

CATEGO
RIA

GUEST EXPERIENCE

6.1
STANDARD

O
 produto de venda cum

pre com
 os standards de 

qualidade e de apresentação – CAFÉ

PICK-LIST

Crem
e:

- cor avelã
- consistente
- 3-4 m

m
 de espessura

• Crem
e claro

• Crem
e escuro (queim

ado)
• Crem

e inconsistente

2

PICK-LIST
Tem

peratua  adequada (65ºC)
• Tem

peratua inferior a 65ºC
• Tem

peratura superior a 65ºC
1

PICK-LIST
Servido num

a chávena adequada
• Chávena fria
• Chávena não aprovada

1

PICK-LIST
Inexistência de borra de café na chávena

• Presença de borra de café na chávena
2

PICK-LIST
Produto apresenta todas as características 
organoléticas adequadas

• Arom
a a café queim

ado/ Arom
a im

percetível
• Corpo aquoso/ Corpo fraco
• Pouco sabor/ Sabor am

argo

3

6.3
STANDARD

O
 produto de venda cum

pre com
 os standards de 

qualidade e de apresentação – PASTEL DE N
ATA

PICK-LIST
Produto apresenta todas as características 
organoléticas adequadas

• Cor diferente de am
arelado/alaranjado

• Crem
e c/ fissuras / rebentado

• Sabor não característico
• M

assa não estaladiça (dura/m
ole)

• Crem
e não crem

oso (líquido/grosso)

1

PICK-LIST
Im

pacto crítico na qualidade

• Dem
asiado queim

ado/sem
 cor

• Crem
e coalhado

• M
au aspeto, sabor ou odor do produto (sabor ácido, rançoso ou odor 

pútrido) 

3

6.4
STANDARD

O
 produto de venda cum

pre com
 os standards de 

qualidade e de apresentação - TO
STAS

PICK-LIST
Produto apresenta todas as características 
organoléticas adequadas

• Produto não apresenta todas as características organolépticas adequadas
• Recheio apresenta aspeto não apelativo, tem

po de exposição excessivo ou 
tem

peratura excessiva (aspeto ultrapassado), ainda que não ultrapasse a 
validade definida

2

Não Copiar



#
CATEGO

RIA/ STANDARD / 
SUB-STANDARD / PICK-
LIST

DESCRIÇÃO
 (ES)

NÃO
 CO

NFO
RM

IDADES
NO

TAS
Nível

BRAND STANDARDS

PICK-LIST
Im

pacto crítico na qualidade

• Pão desfeito/ quebradiço
• Pão branco/ m

ole
• Pão cru/queim

ado 
• M

au aspeto, sabor ou odor do produto (sabor ácido, rançoso ou odor 
pútrido) 

3

PICK-LIST
Tem

peratura adequada
• Tosta m

orna ou fria
1

6.6
STANDARD

Apresentação adequada , uniform
e lim

po e 
com

pleto e cum
prim

ento das boas práticas de 
higiene pessoal 

• A equipa não apresenta o uniform
e com

pleto ou aprovado
• O

s uniform
es não estão lim

pos, engom
ados ou não são do tam

anho 
adequado
• O

s sapatos não são com
pletam

ente fechados, de cor escura ou sola anti-
derrapante ou não protegem

 os pés em
 caso de derram

e
• O

s botões das cam
isas não estão em

 bom
 estado

• Ausência de placa identificativa 

EXTRA

Não Copiar




