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Resumo 
 

O presente relatório é relativo ao estágio curricular realizado no âmbito do 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária na Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica (ASAE). É feita uma breve descrição das atividades desenvolvidas, incidindo 

principalmente no acompanhamento das brigadas em ações de fiscalização a 

estabelecimentos do ramo alimentar. Entre eles, foi dado maior destaque aos 

entrepostos frigoríficos que atuam no setor da distribuição de produtos alimentares, em 

virtude de frequentemente operarem sem o cumprimento integral da legislação em vigor. 

Assim, numa primeira parte e para efeitos de contextualização, serão refletidos os 

valores e missão da ASAE, enquanto entidade nacional responsável pela segurança 

alimentar e defesa do consumidor. Posteriormente, será caracterizada a atividade dos 

entrepostos frigoríficos e realçadas as competências e tarefas necessárias para uma 

correta receção, armazenagem e expedição dos géneros alimentícios e, com o 

conhecimento adquirido ao longo do estágio, serão ainda retratadas as matérias e 

condições exigidas por lei para que estes estabelecimentos possam laborar, garantindo 

a qualidade e segurança dos produtos alimentares. A parte final do relatório é dedicada 

à descrição e explicação dos procedimentos e trabalho de campo que uma fiscalização 

a um entreposto frigorífico implica. É feita uma análise comparativa das infrações ou 

irregularidades mais comuns e são abordados os processos crime e contraordenacional 

que foram instaurados a um dos entrepostos por, respetivamente, terem sido 

encontrados géneros alimentícios avariados e com falta de requisitos. Finalmente, serão 

apresentadas as conclusões e algumas sugestões para que um negócio nesta área seja 

bem-sucedido.  
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Abstract 
 

The present dissertation is part of a curricular internship carried out within the 

scope of the Master in Veterinary Medicine at the Economic and Food Safety Authority 

(ASAE). It includes a brief description of the activities developed, focusing mainly in the 

attendance of inspection actions at food establishments. Among them, it was given 

greater emphasis to the cold stores, which act in the food distribution sector, as they 

often operate without following all the legislation. Thus, first of all and for purposes of 

contextualization, the values and mission of ASAE, as the national entity responsible for 

food safety and consumers protection, will be considered. Then the activity of cold stores 

will be characterized and the skills and tasks necessary for the correct reception, storage 

and expedition will be highlighted. With the knowledge acquired throughout the 

internship, will also be portrayed the subjects and conditions required by law, and 

therefore targeted of inspection, that these establishments need to comply so that they 

can guarantee the quality and safety of food products. The final part of the report is 

dedicated to the description and explanation of the procedures and fieldwork that an 

inspection to a cold store facility implies. It will also be compared the most common 

infractions or irregularities that were found and then, will be approached the process that 

was initiated to one of the warehouses for having food with lack of requirements or even 

spoiled. Finally, will be presented the conclusions and some suggestions for a successful 

business in this area. 
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1. Introdução 

1.1. Atividades Desenvolvidas durante o Estágio e Objetivo do Relatório de Estágio 

O curso de Medicina Veterinária encerra uma ampla variedade de saídas 

profissionais, possibilitando oportunidades de trabalho em áreas como a clínica de 

pequenos animais, clínica de espécies pecuárias, equinos, animais silvestres, inspeção 

sanitária, investigação e segurança alimentar. Esta última, contempla as normas, cuidados 

e respetiva fiscalização das diferentes fases de produção, transformação, armazenagem 

e distribuição dos produtos alimentares, para que a segurança e qualidade destes seja 

garantida no momento de aquisição pelo consumidor final, promovendo, desta feita, a 

saúde pública. 

O presente relatório versa sobre esta temática e nele se relata o estágio curricular 

decorrido entre 24 de setembro de 2019 e 13 de janeiro de 2020, nas instalações da 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no Porto e extramuros, 

envolvendo o acompanhamento das ações de fiscalização concretizadas na abrangência 

da sua cobertura territorial. 

Com efeito, durante o estágio foi possível consultar denúncias que refletiam 

matérias que deveriam ser corrigidas por parte de estabelecimentos de restauração e 

bebidas, talhos, peixarias, supermercados e padarias, assim como, acompanhar as 

brigadas nas inspeções a estes estabelecimentos e a entrepostos frigoríficos. Foi também 

possível acompanhar as fiscalizações no âmbito do Sistema de Alerta Rápido para os 

Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais. Nestes casos, sempre que um produto 

não estava conforme e representava um perigo para a saúde do consumidor, os 

operadores económicos recebiam uma notificação a comunicar a sua retirada do mercado 

e, por sua vez, a ASAE, como autoridade competente, mobilizava uma equipa para o local, 

com vista a verificar se efetivamente os produtos já não estavam a ser comercializados. 

  Desde o início, os entrepostos frigoríficos revelaram ser uma área que merecia 

atenção. A elevada casuística de operações de fiscalização a estes estabelecimentos foi 

mais pormenorizadamente desenvolvida no presente relatório de estágio, cujo objetivo é 

dar a conhecer melhor a atividade, clarificar a legislação aplicável a este ramo e indicar 

diretrizes que, uma vez seguidas por estes operadores económicos, promovam e 

salvaguardem o armazenamento e distribuição de produtos alimentares seguros.  
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2. Caracterização do Local de Estágio  
2.1. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

Nas últimas décadas do século XX assistiu-se à ocorrência de diversos incidentes 

relacionados com a segurança dos géneros alimentícios, alguns dos quais, tiveram sérias 

repercussões na saúde dos consumidores e na economia dos produtores (Reis, 2011). Na 

verdade, estes acontecimentos tiveram um grande impacto no modo de pensar e de julgar 

da sociedade, o que conduziu a uma perda de confiança generalizada nos sistemas de 

controlo existentes e, adicionalmente, a um manifesto sentimento de preocupação no 

momento de aquisição de produtos alimentares. Neste contexto, a garantia da qualidade 

e segurança dos géneros alimentícios começou a tornar-se numa exigência e, portanto, 

uma condição essencial a modular a preferência e a compra. 

Desta forma, a elevação da exigência com a proteção da saúde pública, aliada a 

uma livre e transparente circulação de géneros alimentícios no espaço da União Europeia, 

levou a que a Comissão Europeia efetuasse uma profunda reflexão sobre estas matérias. 

Tornou-se, assim, indispensável a criação de legislação aplicável desde a fase de 

produção dos produtos alimentares até à sua chegada ao consumidor final (“do prado ao 

prato”). Com efeito, o Regulamento n.º 178/2002 vem determinar os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 

(EFSA) e vem estabelecer procedimentos em matéria de segurança dos géneros 

alimentícios. 

É no âmbito da fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação reguladora 

do exercício das atividades económicas nos setores alimentar e não alimentar que, a nível 

nacional, a ASAE assume a competência de entidade responsável, instaurando e 

investigando processos de natureza contraordenacional e criminal.  

No presente relatório será unicamente abordado o exercício desta autoridade no 

que concerne à segurança alimentar. Desta feita, para além da verificação do cumprimento 

de importantes requisitos por parte dos operadores económicos em todas as fases de 

produção, transformação, armazenamento e distribuição dos géneros alimentícios, a 

ASAE integra ainda a componente de avaliação de risco na cadeia alimentar, constituindo-

se como ponto focal da EFSA (European Food Safety Authority) em Portugal e organismo 

de ligação com as congéneres europeias e internacionais. 

A atuação da ASAE, enquanto entidade gestora do risco, está prevista em duas 

modalidades: preventiva (proativa) e repressiva (reativa). Da primeira fazem parte o Plano 

Nacional de Fiscalização Alimentar (PNFA), que se prende com a realização de ações 

planeadas de inspeção e vigilância e, também, o Plano Nacional de Colheita de Amostras 

(PNCA), que se relaciona com a amostragem planeada e análise dos géneros alimentícios 

colocados no mercado. Por sua vez, a vertente reativa é desencadeada por ações de 



 3 

verificação, inspeção e amostragem no âmbito do RASFF ou outras redes de troca de 

informações, por denúncias ou reclamações ou, ainda, por indicação da Direção com base 

em investigações efetuadas (ASAE, 2018). 

A ASAE, atenta ao progresso tecnológico global, tem empreendido um sistemático 

e sustentado acompanhamento da cadeia alimentar num quadro de segurança alimentar 

que se apresenta cada vez mais dinâmico (Vasconcelos 2019). 

Na atualidade, a sinergia entre a estrutura de avaliação e comunicação de risco da 

ASAE, onde se engloba o Conselho Científico e as Comissões Técnicas Especializadas e 

os demais intervenientes no processo de análise dos riscos alimentares, permite-nos 

inferir que a saúde do consumidor está efetivamente mais protegida e que as crises que 

possam vir a ocorrer sejam mais rapidamente identificadas e controladas (Reis, 2011). 
 

3. Enquadramento Geral 
3.1. Entrepostos Frigoríficos 

Os entrepostos frigoríficos são responsáveis pela armazenagem dos géneros 

alimentícios desde a sua produção até ao momento em que são transportados e 

distribuídos aos retalhistas, estabelecimentos de restauração ou ao consumidor final 

(Evans, 2018). Representam, assim, o elo de ligação entre os produtores e os 

distribuidores dos produtos alimentares.  

Na verdade, os entrepostos frigoríficos surgiram da necessidade de existirem 

instalações autónomas especializadas no armazenamento de produtos perecíveis, 

alargando a área geográfica e a escala temporal em que possam ser distribuídos e 

consumidos (Ângelo, 2009). Deste conjunto fazem parte os produtos alimentares de 

origem animal sujeitos a temperatura controlada, tais como a carne e os seus 

transformados, os produtos da pesca e os seus transformados e os produtos lácteos. 

Acontece que a deterioração dos produtos alimentares supracitados é 

marcadamente influenciada pela temperatura a que são armazenados (Evans, 2018), pelo 

impacto que este fator abiótico tem no desenvolvimento microbiano em geral e no 

crescimento de bactérias potencialmente perigosas em particular, influenciando a vida útil 

e a segurança alimentar, respetivamente.  

Estruturalmente, os entrepostos frigoríficos encerram um cais de movimentação de 

carga para receção/expedição da mercadoria, uma zona de armazenagem de produtos 

secos e frescos (à temperatura ambiente) e, sobretudo, diversas câmaras de refrigeração 

e/ou câmaras de congelação de grandes dimensões e com a capacidade de manutenção 

da temperatura e humidade relativa adequadas aos produtos que exigem estes 

parâmetros controlados. Por norma, os equipamentos de refrigeração operam a uma gama 
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de temperatura entre -1 °C e 4 °C, ao passo que os de congelação se situam entre -18ºC 

e -22 °C. 

As ações inspetivas realizadas nos entrepostos frigoríficos têm como âmago a 

verificação da conformidade de diferentes variáveis, como a seguir se descreve. 
 

4. Fiscalização a Entrepostos Frigoríficos 
4.1. Licenciamento e aprovação do estabelecimento para as atividades 
desenvolvidas (número de controlo veterinário - NCV) 

Em conformidade com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 852/2004 é 

responsabilidade dos operadores das empresas do sector alimentar a notificação às 

entidades competentes no que respeita aos estabelecimentos que os próprios detenham 

e que sejam dedicados a qualquer das fases de produção, transformação e distribuição 

de géneros alimentícios, tendo em vista a obtenção do licenciamento e aprovação dos 

mesmos. Uma eventual alteração significativa da atividade, assim como o encerramento 

definitivo do estabelecimento, deverão igualmente ser comunicados. 

O licenciamento é o procedimento administrativo necessário ao exercício das 

atividades económicas. Apresenta um carácter abrangente, em virtude de contemplar 

diferentes requisitos (DGAV, 2018). Em concreto, a exploração de estabelecimentos de 

comércio grossista e de armazéns de géneros alimentícios de origem animal que exijam 

condições de temperatura controlada, nos quais se incluem os entrepostos frigoríficos, 

estão sujeitos à obtenção de autorização do município territorialmente competente, 

conforme estipulado no Artigo 5.º, n.º 1, alínea a) e no Artigo 10.º do Anexo do Decreto-

Lei n.º 10/2015, que estabelece o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades 

de Comércio, Serviços e Restauração. Por se tratarem de estabelecimentos industriais, 

serão ainda submetidos a uma fase de apreciação do projeto das instalações, que 

culminará na emissão de um parecer (DGAV, 2018). 

O supracitado diploma prevê igualmente que a falta da mencionada autorização 

constitui uma contraordenação muito grave. A mesma é punível com coimas de 4 200 € a 

15 000 €, tratando-se de pessoa singular, de 6 200 € a 22 500 €, tratando-se de uma 

microempresa, de 16 200 € a 60 000 € se se tratar de uma pequena empresa, de 32 200 

€ a 120 000 €, tratando-se de uma média empresa e, por último, de 48 200 € a 180 000 € 

no caso das grandes empresas. A dimensão da empresa é estipulada em função do 

número de trabalhadores que a mesma emprega. 

A aprovação é concedida pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) 

na sequência de uma vistoria in loco às instalações e, apenas, no caso de se verificar e 

reconhecer a observância dos requisitos legalmente estabelecidos em matéria de higiene 

e segurança dos géneros alimentícios, tal como estipulado no Regulamento (CE) n.º 
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854/2004. O mesmo acrescenta ainda que poderá ser concedida uma aprovação 

condicional, se a visita ao local revelar que o estabelecimento satisfaz todos os requisitos 

em matéria de infraestruturas e equipamento. A aprovação final pela DGAV será 

concedida se, passados três meses, se verificar numa segunda visita que se fizeram 

progressos nítidos e o estabelecimento satisfaz os demais requisitos aplicáveis. O 

processo de aprovação culmina com a atribuição do Número de Controlo Veterinário 

(NCV), o qual é ostentado na marca de identificação do estabelecimento. 

A colocação no mercado de géneros alimentícios de origem animal, por 

estabelecimentos não aprovados (carecendo estes de aprovação) desrespeita o artigo 4.º 

do Regulamento (CE) n.º 853/2004, sendo punida pela alínea tt) do n.º1 do Artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 113/2006 com uma coima mínima de valor 500 €, que poderá ascender 

até ao valor máximo de 44 890 €. 

É importante salientar que, o NCV identifica o estabelecimento e não os operadores 

económicos que aí laborem, pelo que, quando várias empresas funcionam nas mesmas 

instalações, todas terão de utilizar o mesmo número de aprovação. Do mesmo modo, 

quando uma empresa tem necessidade de laborar pontualmente nas instalações de outra, 

terá de utilizar o número de aprovação das instalações em que se encontrar a laborar, 

ainda que temporariamente. 

Dependendo do licenciamento do estabelecimento e do tipo de aprovação (apenas 

como entreposto frigorífico ou também como centro de reacondicionamento), o mesmo 

poderá ou não proceder à re-embalagem de géneros alimentícios. Assim, no caso de não 

haver manipulação do produto, a marca de identificação do estabelecimento que procedeu 

à expedição do género alimentício deverá constar ou ser aposta apenas na documentação 

comercial. Em caso de manipulação de produtos, se a embalagem e/ou acondicionamento 

forem removidos, uma nova marca de identificação deve ser aposta e indicar o número de 

aprovação do estabelecimento no qual foram efetuadas essas operações. 

Em oposição ao licenciamento, a aprovação apenas é obrigatória para algumas 

atividades do setor alimentar, nomeadamente as que apresentam um risco mais 

significativo, estando dispensados de tal formalidade (i) os estabelecimentos onde apenas 

se procede ao armazenamento de produtos que não exijam condições de armazenagem 

a temperatura controlada, (ii) as instalações frigoríficas de unidades de venda a retalho e 

(iii) os transportadores (sem instalações de armazenagem) (DGAV, 2015).  

 A DGAV utiliza um sistema informático que tem como objetivo manter atualizada a 

informação referente aos estabelecimentos industriais e grossistas do setor alimentar e ao 

seu controlo oficial: o SIPACE. Este disponibiliza as listas oficiais de estabelecimentos 

aprovados e contém informação relativa aos dados do operador e à descrição das 

atividades autorizadas. Esta plataforma encontra-se ao alcance do público em geral, 
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porém apenas os operadores responsáveis pelos estabelecimentos aprovados podem 

aceder aos documentos que digam respeito ao processo de aprovação e controlo do 

mesmo (DGAV, 2014).  
 

4.2. Inscrição como operador/recetor, caso realize trocas intracomunitárias e 
respetiva realização de avisos prévios 

Dentro da União Europeia (UE) as trocas comerciais entre os diferentes países não 

se designam por importação ou exportação. Como existe um espaço Schengen que 

garante a livre circulação de bens e pessoas dentro dos países da UE, estas trocas 

comerciais designam-se por trocas intracomunitárias. Assim, é fundamental o 

cumprimento das regras relativas ao transporte, segurança, qualidade e especificações 

técnicas dos produtos impostas pela legislação, com vista à defesa, proteção da saúde e 

segurança dos consumidores, pelo que existem controlos no domínio veterinário que 

devem ser mantidos (Pinto, 2012). Assim, a receção de géneros alimentícios de origem 

animal de países comunitários, à semelhança da sua importação de países terceiros, exige 

sempre o registo do operador económico como operador/recetor. Este procedimento é 

efetuado através de uma plataforma informática da DGAV, mediante o preenchimento de 

um requerimento. Uma vez concluída esta formalidade, será atribuído um número de 

registo de operador/recetor, o qual permitirá a comercialização dos bens alimentares em 

causa. Cada número de operador/recetor identifica o tipo de produtos que o operador 

económico está autorizado a receber. 

 É importante salientar que as trocas intracomunitárias de géneros alimentícios de 

origem animal com temperatura controlada requerem que os mesmos sejam 

descarregados num local com NCV. Caso o destinatário (operador/recetor) não possua 

instalações aprovadas, poderá estabelecer acordos com outros operadores económicos 

que sejam detentores desta condição e utilizar as instalações destes como local de 

descarga. Nesta situação, o operador económico do local de descarga poderá ou não ter 

número de operador/recetor, mas o destinatário tem obrigatoriamente que estar registado 

na DGAV para esse efeito. 

 A Autoridade Competente deverá ainda ser informada pelos operadores a quem 

sejam fornecidos produtos de origem animal provenientes de outro Estado-membro, da 

chegada destas mercadorias, mediante a realização de avisos prévios. Segundo o 

Despacho n.º 20417/2009, tal ação deverá ser concretizada por via informática através do 

portal da DGAV e com uma antecedência mínima de 24 horas.  

 Existe a consciência de que é necessário adequar os prazos fixados para a 

realização dos avisos prévios às atuais condições em que atualmente são efetuados os 

negócios (Decreto-Lei n.º 37/2009). Tendo em conta este pressuposto, aplica-se uma 
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exceção ao caso do comércio de peixe fresco e de moluscos bivalves vivos, ambos de 

origem selvagem, uma vez que as suas características não permitem o planeamento das 

respetivas encomendas com grande antecedência. Nesta circunstância, o aviso prévio 

deverá ser submetido no prazo mínimo de 2 horas antes da chegada da mercadoria 

(Despacho n.º 20417/2009). 

 Para além do registo na DGAV e da comunicação de avisos prévios, o Decreto-Lei 

n.º 37/2009 postula ainda que os operadores/recetores deverão manter um registo dos 

fornecimentos, assim como deverão conservar, durante um período não inferior a seis 

meses, os certificados sanitários, o controlo documental da origem e destino dos produtos 

e os avisos prévios enviados. O não cumprimento das regras aplicáveis aos controlos 

constitui, segundo o mesmo diploma, uma contraordenação punível com coima mínima de 

100 € e máxima de 3 740 € caso o infrator seja pessoa singular ou, de 250 € a 44 890 €, 

no caso de ser pessoa coletiva. 
 

4.3. Existência de competências e de condições técnico-funcionais adequadas para 
a atividade desenvolvida e que proporcionem o controlo e qualidade dos produtos 
armazenados 

Num entreposto frigorífico é realizada de forma sequencial a seguinte ordem de 

trabalhos no que concerne às mercadorias: receção, armazenagem e expedição. Cada 

uma destas etapas apresenta os seus riscos e as suas próprias formas de monitorização 

pelo que, todas as mercadorias que são entregues num entreposto deverão estar sujeitas 

a operações de controlo/validação ao longo do seu percurso (Figura 1) (Fontinha, 2010). 

Atentando na operação de receção, a mesma constitui um dos momentos em que 

o controlo deverá ser cuidadosamente valorizado, de forma a impedir a entrada de 

produtos não conformes. A existência de falhas a este nível pode implicar consequências 

inaceitáveis para qualquer transação a jusante ou mesmo para o consumidor final. 

Exemplos práticos prendem-se com a entrada de produtos alimentares que tenham vindo 

misturados com produtos químicos durante o transporte ou, também, com uma possível 

quebra da cadeia de frio no caso de não se verificar a temperatura de produtos 

ultracongelados à receção (Fontinha, 2010). 

Face ao exposto, aquando da receção e, portanto, antes que o operador 

responsável pela descarga coloque as paletes no interior do armazém, deverão ser 

executadas as seguintes tarefas mediante a chegada de novas mercadorias às 

instalações, sempre que tal seja aplicável: 

- Verificar se as quantidades e os produtos recebidos estão de acordo com a nota 

de encomenda (Fontinha, 2010); 
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- Controlo das condições de entrega do produto, nomeadamente da temperatura e 

higiene da caixa de carga da viatura, estiva e acondicionamento dos produtos, 

presença de outros produtos que os possam contaminar (APED, 2007); 

- Controlo do produto mediante avaliação macroscópica, verificação da temperatura 

interna, rotulagem, data de validade, lote, integridade da embalagem e documentos 

de acompanhamento da mercadoria (APED, 2007); 

- Aprovação ou rejeição da mercadoria rececionada e respetivos registos, sendo que 

a mercadoria aprovada deverá ser imediatamente encaminhada para local pré-

definido e adequado, ao passo que, a mercadoria rejeitada deverá ser separada 

das restantes e remetida para uma zona devidamente identificada, devendo o mais 
rapidamente possível ser devolvida ao fornecedor ou destruída (a decisão do 

destino a dar é definida pela empresa com base em critérios por ela definidos); 

- Arquivo dos documentos de acompanhamento da mercadoria e registos (APED, 

2007). 
 

Os principais problemas verificados na receção de mercadorias nos entrepostos 

frigoríficos e que levam à rejeição das mesmas estão relacionados com: 

- Embalagens danificadas, sujas ou abertas (Fontinha, 2010); 

- Características organoléticas alteradas (IPL, 2014); 

- Produtos cujo prazo de validade esteja impercetível (ou seja inexistente), situações 

em que o rótulo não existe, prazos de validade já expirados, ou que, estejam 

demasiado próximo da data de validade limite e cuja utilização do produto não vá 

ocorrer antes dessa mesma data (Fontinha, 2010); 

- Incumprimento das temperaturas de transporte (IPL, 2014); 

- A quebra da cadeia de frio quando a mercadoria, que deveria ser armazenada em 

câmaras de temperatura controlada, permanece no cais à temperatura ambiente 

durante um intervalo de tempo superior ao aceitável para a realização da descarga 

e controlo; 

- Presença ou sinais de contaminação por pragas (IPL,2014); 

- Presença de contaminantes químicos (e.g. óleos, tintas) (IPL, 2014); 

- Desenvolvimento de bolores (IPL ,2014); 

- Indícios de descongelação (presença de líquidos no fundo das embalagens) ou 

sinais de descongelação e posterior re-congelação (grande quantidade de cristais 

de gelo e/ou blocos de gelo nas embalagens) nos produtos congelados (IPL, 2014). 
 

 Uma vez no armazém, a mercadoria aprovada à receção deverá ser alocada em 

local próprio, consoante as temperaturas de conservação exigidas. A sua organização 
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deverá ainda facilitar a saída segundo os princípios FEFO (First expire First Out, isto é, o 

primeiro produto a expirar é o primeiro a sair) e FIFO (First In First Out, através do qual o 

primeiro produto a entrar é o primeiro a sair) (Fontinha, 2010).  

É imprescindível a concretização de uma vigilância recorrente aos produtos 

armazenados de forma a assegurar a prevalência dos requisitos comerciais dos mesmos, 

assim como para detetar possíveis contaminações cruzadas e eventual crescimento 

microbiano (Fontinha, 2010). Assim, é consentido um controlo regular da qualidade, 

nomeadamente em produtos perecíveis (Fontinha, 2010). 

 Também de modo a manter a integridade dos produtos, torna-se necessário que a 

armazenagem dos mesmos reúna os seguintes critérios: 

- Todos os produtos de natureza diferente devem ser armazenados separadamente, 

evitando o contacto direto entre eles (APED, 2007); 

- Nenhum produto alimentar deve estar em contacto direto com o chão e as paredes, 

pelo que devem ser utilizados estrados e prateleiras que distem cerca de 20 cm do 

pavimento e das paredes (AHRESP, 2015); 

- Nos locais onde ocorre a armazenagem comum, os produtos não conformes 

devem estar corretamente isolados e identificados, sendo estas condições 

inequívocas para a sua permanência nestes locais, o destino a dar a estes produtos 

deverá ser decidido o mais rapidamente possível de forma a não constituírem um 

foco de contaminação; 

- As instalações e equipamentos devem estar equipados com um indicador de 

temperatura. A mesma deverá ser registada diariamente e verificada 

periodicamente com um instrumento independente (APED, 2007); 

- Não é aconselhável que as câmaras estejam ocupadas na sua totalidade. Na 

verdade, apenas devem ser preenchidos dois terços da sua capacidade para que 

o ar circule facilmente em torno dos produtos, mantendo assim a temperatura 

constante no seu todo. Ao mesmo tempo, evita-se a sobrecarga dos equipamentos 

de frio para alcançarem as temperaturas exigidas; 

- A armazenagem frigorífica deve ser feita com os produtos que apresentam uma 

maior suscetibilidade de causar contaminações nas prateleiras inferiores e os 

outros nas superiores (APED, 2007); 

- As portas das câmaras devem permanecer o mínimo tempo possível abertas, 

devendo ter-se o cuidado de verificar o estado das borrachas e a sua vedação, 

para que assim a cadeia de frio dos alimentos nunca seja interrompida e os 

alimentos mantenham sempre a mesma temperatura (Costa, 2010);  

- As portas dos armazéns devem estar sempre fechadas, exceto quando se está a 

executar alguma operação quer de reposição de stock ou limpeza, de forma a evitar 
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tanto a acumulação de poeiras e sujidade, como a entrada de animais ou pessoas 

estranhas ao serviço (Pereira, 2011). 

 

À semelhança do que acontece na etapa de receção, em que toda a mercadoria 

que entra no entreposto é sujeita a uma inspeção visual de forma a defender critérios de 

segurança, sempre que se procede à expedição, a mercadoria que irá dar saída das 

instalações deverá ser novamente verificada para acautelar que nenhum produto que se 

apresente não conforme chegue à posse do consumidor.  

 Assim, após a emissão das listas de picking que elencam o conjunto de produtos 

alimentares que são necessários selecionar para dar seguimento aos pedidos que 

constam no mapa de entregas, encontram-se reunidas as condições para dar início à 

preparação dos lotes em paletes. É este o melhor momento para se proceder à avaliação 

em termos de qualidade e segurança alimentar da mercadoria que irá sair do entreposto. 

Após esta verificação, as paletes são envolvidas em filme extensível para que se 

concretize um correto acondicionamento da mercadoria. Os artigos deverão ser agrupados 

no menor número de paletes possível para que se consiga otimizar o espaço a ocupar nas 

filas de expedição, assim como, nas próprias viaturas de transporte (Fontinha, 2010). 

 Posto isto, é registada a saída dos artigos selecionados, emitida a fatura/guia de 

remessa que acompanha a mercadoria e, finalmente, esta é carregada na viatura de 

transporte com o auxílio de um porta-paletes (Fontinha, 2010). 

O Regulamento n.º 852/2004 determina que o transporte de géneros alimentícios 

deve ser efetuado em veículos com caixa de carga e/ou em contentores. É condição sine 

qua non que os mesmos se mantenham limpos e em boas condições e que sejam 

concebidos de modo a permitir uma boa limpeza e/ou desinfeção. Neste espaço não 

devem ser transportados outros produtos, exceto quando existe uma separação efetiva 

entre estes e os géneros alimentícios. Também a existência de compartimentos permite 

que sejam transportados produtos com requisitos de temperatura diferentes (Pereira, 

2011). O presente regulamento refere ainda que, sempre que necessário, o meio de 

transporte deverá ser capaz de manter os géneros alimentícios a temperaturas adequadas 

e providenciar que as mesmas sejam controladas. 

A empresa expedidora que vai introduzir no mercado os géneros alimentícios é 

também a responsável pelas condições em que os mesmos são transportados. Assim, 

aquando da contratação de terceiros, deverá assegurar-se que os veículos selecionados 

se encontram em conformidade com o estipulado na supramencionada legislação 

(Fontinha, 2010).  
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Figura 1 - Árvore de Decisão que orienta e prioriza as tarefas a executar pelos operadores. Legenda: FIFO – 
o primeiro produto a entrar é o primeiro a sair; FEFO – o primeiro produto a expirar é o primeiro a sair. 

 

4.4. Existência e cumprimento de pré-requisitos  
Apesar dos estabelecimentos apresentarem diferentes dinâmicas, estruturas e 

dimensões, todos terão de assegurar o cumprimento de um conjunto de condições 

mínimas (os Pré-Requisitos), de modo a tornar possível a garantia de segurança alimentar 

(Quadro 1). Estes resumem-se a uma classe de medidas de controlo alimentar que, 

concretamente, especificam formas de minimizar os riscos inerentes às circunstâncias do 

ambiente em que decorre a laboração. A sua aplicação correta é imprescindível para a 

implementação de sistemas baseados nos princípios de HACCP – Hazard Analysis and 
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Critical Control Points (Análise de Risco e Pontos de Controlo Críticos). Estes sistemas, 

através de uma metodologia de identificação de perigos, estabelecimento de pontos de 

controlo críticos, estipulação de limites críticos, implementação de ações de 

vigilância/monitorização, previsão de medidas corretivas, aplicação de procedimentos de 

verificação e providência de documentação comprovativa, visam a obtenção de produtos 

alimentares seguros para o consumidor, aquando dos processos de produção e 

manipulação.  

Por exemplo, nos entrepostos frigoríficos a etapa mais determinante para a 

garantia de segurança dos géneros alimentícios é a refrigeração ou congelação dos 

mesmos, quando estes exigem condições de temperatura controlada. Poder-se-ia recorrer 

a uma árvore de decisão para inferir se, efetivamente, este constitui um ponto de controlo 

crítico, isto é, uma fase em que o controlo é essencial para eliminar um perigo ou, pelo 

menos, reduzi-lo para níveis aceitáveis. Acontece que, tanto a refrigeração como a 

congelação são processos que não eliminam nem reduzem a multiplicação de bactérias 

potencialmente perigosas já presentes nos géneros alimentícios; apenas inibem ou 

retardam a sua proliferação. Assim, seria errado considerá-lo um ponto de controlo crítico. 

Além do mais seria igualmente redundante, uma vez que existe e está previsto um pré-

requisito que se prende com o controlo da temperatura, como adiante se considerará. 

Assim, dada a sua relevância para esta matéria, seria acertado tornar este pré-requisito 

mais robusto, apertando o seu controlo.  

Posto isto, no caso dos entrepostos frigoríficos, defende-se que não é exigida a 

apresentação de um plano exaustivo baseado nos princípios HACCP porque, na verdade, 

os perigos conseguem ser controlados mediante o cumprimento dos pré-requisitos, desde 

que estes sejam robustos o suficiente. 
 

4.4.1. Controlo de Fornecedores 
Dada a diversidade de oferta, torna-se necessário selecionar os fornecedores que 

garantam a qualidade dos seus produtos, a adequação das condições de transporte e o 

cumprimento dos requisitos legais e das restantes condições contratuais, associadas a 

preços compatíveis (Quali Segurança Alimentar, 2018). 

Para poder dar preferência a determinados fornecedores em detrimento de outros, 

a empresa que contrata – neste caso o entreposto frigorífico – deve eleger critérios de 

seleção que defendam os seus interesses e, com este propósito, efetuar um estudo de 

mercado com o intuito de averiguar quais os fornecedores que melhor preenchem os 

requisitos pretendidos. Adicionalmente, deverá ser realizada uma avaliação periódica dos 

fornecedores efetivos, sustentada no histórico do seu desempenho e nas não 

conformidades detetadas. A receção da mercadoria é a altura indicada para se proceder 
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ao controlo da qualidade e segurança dos produtos alimentares recebidos, assim como 

das condições em que foram transportados e entregues. Caso um determinado fornecedor 

não tenha cumprido os requisitos mínimos necessários para continuar a colaborar com o 

entreposto frigorífico, o contrato celebrado entre ambos deverá ser cessado. Por outro 

lado, sempre que se considere oportuno, poderão ser realizadas novas consultas de 

mercado com vista à seleção de novos fornecedores. É boa prática informar os 

fornecedores dos resultados da sua avaliação, para que possam melhorar o seu 

desempenho futuro (Quali Segurança Alimentar, 2018). 
 

4.4.2. Instalações, Equipamentos e Higiene Pessoal 
A aplicação de um Código de Boas Práticas, apesar do seu carácter voluntário, é 

essencial para as empresas do sector definirem de forma sistemática as linhas de 

orientação a serem seguidas e, assim, garantirem a comercialização de produtos seguros 

(APED, 2007). Com efeito, trata-se de pôr em prática normas em matéria de higiene 

alimentar que, de modo usual, obedecem e se baseiam nos requisitos previstos no 

Regulamento (CE) n.º 178/2002, no Regulamento (CE) n.º 852/2004, no Regulamento 

(CE) n.º 853/2004 e nas regras recomendadas internacionalmente pelo Codex 

Alimentarius. 
Posto isto, e no que concerne às instalações e equipamentos do entreposto, devem 

ser cumpridos os seguintes requisitos: 

- As instalações em que circulam os géneros alimentícios devem ser mantidas 

limpas e em bom estado de conservação, tal como se deve realizar uma adequada 

manutenção e limpeza dos equipamentos e utensílios, como forma de minimizar o 

risco de contaminações (IPL, 2014); 

- Pela sua disposição relativa, e pela sua conceção, construção e dimensões, as 

instalações onde ocorra o manuseamento dos géneros alimentícios devem permitir 

uma limpeza e/ou desinfeção adequadas, bem como prevenir a acumulação de 

sujidade (APED, 2007); 

- O pavimento deve ser mantido em bom estado de conservação e construído com 

materiais que permitam uma fácil limpeza, ou seja, materiais impermeáveis, não 

absorventes, laváveis e resistentes à agressão física (e.g. passagem de porta-

paletes) e química (e.g. detergentes e desinfetantes) (APHORT, 2008); 

- As paredes devem ser revestidas de material lavável, impermeável, não 

absorvente nem tóxico, e devem ser lisas de forma a facilitarem a limpeza e a 

impedirem a acumulação de qualquer tipo de resíduo (APHORT, 2008); 

- Os tetos devem ser lisos, construídos em material lavável, impermeável e de fácil 

limpeza, assim como, devem ser concebidos de modo a evitar a acumulação de 
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sujidade e a reduzir a condensação e o desenvolvimento de bolores (AHRESP, 

2015); 

- As portas devem ser de material liso, resistente e fácil de limpar (APED, 2007); 

- Todos os estragos, gretas, fissuras, zonas partidas devem ser rapidamente 

reparados, pois estes locais são propícios à acumulação de sujidade e são de difícil 

limpeza (APHORT, 2008);  

- As superfícies de bancadas e equipamentos que contactam diretamente com 

alimentos devem ser de materiais lisos, laváveis, não tóxicos e resistentes à 

corrosão. As mesmas devem ser sempre mantidas em boas condições de 

conservação e limpeza e, se necessário, desinfetadas (APHORT, 2008); 

- A iluminação poderá ser natural ou artificial, desde que seja suficiente para permitir 

a realização das atividades desenvolvidas com higiene e segurança. De acordo 

com o Regulamento (CE) n.º 852/2004, as lâmpadas deverão ser protegidas, para 

se assegurar a proteção dos alimentos face a contaminações, por vezes originadas 

pelos estilhaços produzidos devido ao rebentamento das mesmas; 

- Deve ser prevista ventilação natural ou mecânica adequada e suficiente para que 

se mantenha uma contínua renovação do ar, evitando assim um aumento 

excessivo de humidade, temperatura e condensação. Os sistemas de ventilação 

devem ser construídos de forma a proporcionar um acesso fácil aos filtros e a 

outras zonas que necessitem de limpeza ou de substituição (APED, 2007); 

- As câmaras frigoríficas devem dispor de alarme ou lâmpada indicadora colocada 

no exterior, para alertar sempre que a porta não fique completamente fechada, e 

devem ter um meio de abertura na parte interior (APED, 2007); 

- Os estabelecimentos devem estar ligados ao sistema público de abastecimento de 

água e dispor de um número suficiente de lavatórios próprios para a lavagem de 

mãos, devidamente localizados e sinalizados. Os mesmos devem estar equipados 

com água corrente quente e fria, materiais de limpeza das mãos e dispositivos para 

secagem higiénica. Nas zonas de trabalho as torneiras dos referidos lavatórios 

devem ser de comando não manual (APED, 2007); 

- Os colaboradores devem dispor de instalações adequadas para a mudança de 

roupa (vestiários) e de instalações sanitárias concebidas de acordo com o número 

de trabalhadores e separadas por género. Os sanitários não devem dar 

diretamente para um local onde se guardem e manuseiem alimentos (APHORT, 

2008). 
 

Todavia, os perigos de contaminação dos alimentos podem advir não só das 

infraestruturas e condições em que os entrepostos laboram, como também podem ser 
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introduzidos pelos colaboradores e/ou manipuladores de alimentos. Neste sentido, importa 

que os mesmos detenham cuidados de higiene pessoal e não incorram em práticas e 

comportamentos profissionais incorretos ou negligentes. 
 

4.4.3. Plano de Higiene 
Quanto às operações de higienização do estabelecimento, todos os procedimentos 

necessários devem estar elencados num plano organizado, designado “Plano de Higiene”. 

Este resume toda a informação relativa à forma como devem ser executadas as operações 

de limpeza e desinfeção, a saber: identificação das zonas, superfícies, equipamentos e 

utensílios que devem ser limpos; produtos a utilizar; periodicidade da higienização e a 

nomeação do responsável pela execução das tarefas (AHRESP, 2015). Para assegurar 

que cada operação de limpeza e de desinfeção é efetivamente cumprida, é recomendável 

afixar uma folha de registos num local que facilite a sua consulta, devendo na mesma 

constarem as tarefas a executar e, quando aplicável, a data em que foram realizadas e a 

assinatura do colaborador responsável pelas mesmas. 

Acrescenta-se ainda que os produtos de limpeza e desinfeção devem estar 

devidamente rotulados e fechados, devendo ser conservados nas suas embalagens de 

origem e armazenados fora das áreas onde são manuseados os alimentos, de forma a 

evitar eventuais incidentes (AHRESP, 2015). 
 

4.4.4. Plano de Manutenção 
A existência de um Plano de Manutenção é igualmente importante, devendo ser 

assegurado um serviço de manutenção geral para os diferentes equipamentos de acordo 

com uma periodicidade pré-definida (APED, 2007). Por norma, as intervenções são 

planeadas em função das fichas técnicas do equipamento e das recomendações do 

fabricante (Fontinha, 2010). Também neste ponto é necessária a conservação de registos. 

 Por vezes, a manutenção, ao invés de assumir um carácter preventivo, torna-se 

corretiva. Isto acontece sempre que é necessária a reparação de equipamentos por motivo 

de avaria (Fontinha, 2010). No caso desta afetar o sistema de frio das câmaras frigoríficas, 

o proprietário do estabelecimento deve contactar o técnico de manutenção no mais curto 

espaço de tempo para que a avaria seja rapidamente resolvida. Até lá, os géneros 

alimentícios sujeitos a temperatura controlada, deverão ser mobilizados para 

equipamentos de frio alternativos ou, em último recurso, transferidos para outro entreposto 

frigorífico com todas as condições técnicas operacionais.  
 

4.4.5. Plano de Controlo de Temperaturas 
A existência de um plano de controlo de temperaturas é determinante para a 

garantia de que os géneros alimentícios sujeitos a condições de refrigeração, congelação 
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ou que careçam de um ambiente seco e fresco para a sua conservação, sejam 

armazenados sem oscilações de temperatura e, portanto, sem perda da sua qualidade 

intrínseca. 

Com efeito, a conservação pelo frio tem a vantagem de preservar grande parte do 

valor nutritivo e organolético destes alimentos. Contudo, não irá eliminar os 

microrganismos presentes, nem a ação nociva das suas toxinas. Daí que, sempre que 

forem de novo estabelecidas condições ambientais favoráveis, a atividade microbiana seja 

passível de ser retomada (Costa, 2010). De igual modo, a refrigeração apenas conseguirá 

retardar as reações químicas espontâneas e a atividade das enzimas endógenas dos 

géneros alimentícios  

Esta manutenção ininterrupta e uniforme das condições requeridas de temperatura 

e humidade relativa desde o processamento de cada produto alimentar até à entrega ao 

consumidor final designa-se “cadeia de frio”. No decorrer destes processos, face ao acima 

mencionado, é importante executar uma prática rigorosa de controlo e aferição da 

temperatura a que os géneros alimentícios estão expostos. 

Nos entrepostos frigoríficos, o controlo regular e registo das temperaturas dos 

equipamentos de refrigeração e de congelação, são decisivos para a garantia de que os 

produtos alimentares neles armazenados se encontram em boas condições e não 

constituem um perigo para a saúde dos consumidores. Os registos devem ser feitos pelo 

menos duas vezes por dia, no início e no final da laboração, para que se possa detetar 

alguma eventual inconformidade a tempo de ser desencadeada prontamente uma ação 

corretiva. Na verdade, estes registos são indispensáveis e obrigatórios ao funcionamento 

e implementação de um sistema de segurança alimentar, uma vez que a monitorização 

das temperaturas é um ponto fundamental (Costa, 2010).  

Por último, e com vista à não interrupção da cadeia de frio nos entrepostos 

frigoríficos, devem ser evitados ciclos intermitentes de congelação e descongelação dos 

produtos alimentares (devido ao mau funcionamento dos equipamentos e/ou a falhas na 

manipulação dos alimentos congelados), assim como tempos de espera da mercadoria no 

cais demasiado prolongados, quer no momento da sua receção, quer na sua expedição. 
 

4.4.6. Plano de Controlo de Pragas 
Qualquer surto de uma dada espécie animal é entendido como praga, se o mesmo 

estiver presente numa determinada instalação, apresentando uma probabilidade não 

negligenciável de contactar com os alimentos e de os contaminar (IPL, 2014). 

Apesar de não ser obrigatório, por norma são contratadas empresas externas 

especializadas na prestação do serviço de controlo de pragas, para que o mesmo seja 

garantidamente efetuado com sucesso. Este controlo pode ser concretizado em duas 
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frentes, a da prevenção e a da eliminação. Com efeito, o controlo preventivo consiste 

essencialmente em minimizar a possibilidade de entrada e/ou permanência de pragas nas 

instalações (APHORT, 2008). Na perspetiva de um sistema de gestão de segurança 

alimentar, as medidas de carácter preventivo são mais eficazes, económicas e seguras do 

que as ações corretivas, que são acionadas exclusivamente quando é necessário corrigir 

situações de pragas já existentes no estabelecimento, através da eliminação física das 

mesmas (Baptista & Antunes, 2005). 

É possível identificar um conjunto de medidas, centradas na criação de barreiras 

físicas e na minimização das condições ambientais que propiciem o desenvolvimento de 

pragas, com vista a alcançar o objetivo de prevenção proposto (Baptista & Antunes, 2005). 

Assim, é aconselhável: 

- Manter as portas e janelas fechadas, exceto quando estritamente necessário para 

a realização de atividades (Baptista & Antunes, 2005); 

- Vedar bem quaisquer fissuras ou aberturas para o exterior (e.g. passagem de 

condutas ou cabos elétricos) com material adequado (Passos, 2016);  

- A colocação de redes protetoras – mosquiteiras – nas janelas com possibilidade 

de abertura para o exterior. Estas redes de proteção contra insetos deverão ser de 

preferência de aço inoxidável ou nylon e amovíveis, para facilitar a sua 

higienização (APED, 2007);  

- A adequabilidade do plano de higienização e o total cumprimento das atividades 

de higienização definidas para a unidade e os equipamentos, assim como a 

manutenção dos espaços exteriores limpos (Baptista & Antunes, 2005); 

- Instalar insetocutores nos locais de entrada e saída das instalações. Os mesmos 

deverão estar permanentemente ligados (APED, 2007); 

- Inspecionar a mercadoria na sua receção, de modo a minimizar a probabilidade 

desta veicular a introdução de pragas no estabelecimento (AHRESP, 2015);  

- Inspecionar, periodicamente, as áreas mais suscetíveis de reter humidade, a fim 

de evitar todos os focos de aparecimento de pragas (AHRESP, 2015); 

- Manter atualizada a planta com a localização dos postos de engodo e de 

armadilhas (APED, 2007); 

- A limitação da acessibilidade a animais domésticos, sendo desaconselhado 

alimentá-los perto das instalações, de modo a não incentivar a sua permanência 

nas áreas circundantes (Baptista & Antunes, 2005); 

- Ter previstas inspeções às instalações para despiste de infestações por insetos ou 

roedores com uma frequência adequada, no mínimo trimestralmente, assim como 

se deve arquivar os comprovativos das referidas visitas (APED, 2007); 
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- Tomar medidas adicionais de controlo de infestações em caso de haver sinais de 

existência das mesmas nas instalações, ou ao seu redor (APED, 2007). 
 

Embora as medidas preventivas enunciadas possam reduzir substancialmente a 

probabilidade de aparecerem e se desenvolverem pragas nas instalações, nunca é 

possível garantir de uma forma absoluta a sua ocorrência (Baptista & Antunes, 2005). 

Quando tal acontece é necessário procurar eliminá-las quer seja por meios físicos, como 

são exemplos as armadilhas e as barreiras de ar forçado nas entradas, quer seja por meios 

químicos, como os inseticidas, rodenticidas e pesticidas (APHORT, 2008), salvaguarda-

se que estes produtos têm que ser aprovados para uso no setor alimentar e que devem 

ser utilizados com todas as precauções e restrições necessárias, de modo a não 

contaminarem os produtos alimentares (APED, 2007). A manutenção das respetivas fichas 

técnicas é de carácter obrigatório (AHRESP, 2015). 

Quando se procede à desinfestação de um estabelecimento deve-se sempre 

avaliar a necessidade de encerrar o mesmo; verificar a existência de géneros alimentícios 

contaminados e proceder à sua consequente destruição e, ainda, proteger todos os 

alimentos e materiais que possam contactar com estes (AHRESP, 2015). 
 

4.4.7. Plano de Formação 

A formação profissional, além de ser uma grande mais-valia, é uma obrigação legal. 

De acordo com o Anexo II do Regulamento (CE) n.º 852/2004, os operadores das 

empresas do setor alimentar devem assegurar que os colaboradores que manuseiem 

géneros alimentícios disponham de instrução e/ou formação adequadas para o 

desempenho das suas funções. 

Na verdade, a preocupação crescente com a eficiência das diligências regulares 

dos entrepostos pode levar a que características relevantes, que possam comprometer a 

qualidade dos produtos e a sua integridade, sejam descuradas (Fontinha, 2010). Assim, a 

formação específica adequada em domínios relacionados com a segurança alimentar, 

com as boas práticas de higiene, com os procedimentos de receção, armazenagem e 

expedição de produtos perecíveis, tal como a sensibilização dos colaboradores para as 

implicações que a sua conduta possa ter sobre os produtos, são competências essenciais 

para que a proteção dos géneros alimentícios contra a contaminação e deterioração seja 

assegurada (Fontinha, 2010). 

 A formação deverá ser contínua e especialmente contemplada sempre que 

ocorrerem alterações nas atividades desenvolvidas, no quadro de trabalhadores, na 

legislação ou sempre que se verifiquem incumprimentos em matéria de higiene e 

segurança alimentar por parte dos trabalhadores (Acope, 2012).  
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 Podem ser seguidas as seguintes metodologias de formação: (i) cursos ministrados 

por empresas acreditadas; (ii) sensibilização interna (no estabelecimento); distribuição e 

explicação de documentos sobre procedimentos de higiene e segurança alimentar e, 

ainda, (iii) colocação de instruções de trabalho e sinaléticas em locais adequados (Acope, 

2012). 

 É importante que as ações de formação sejam devidamente documentadas, 

conservando-se para tal os registos comprovativos das mesmas, de modo a constituírem 

evidência para as autoridades competentes (AHRESP, 2015). 
 

4.4.8. Plano de Controlo da Saúde e Segurança de Trabalho 
 Todos os colaboradores que exerçam atividades no âmbito da manipulação de 

géneros alimentícios devem apresentar um comprovativo médico (ficha de aptidão) 

quando iniciam a sua atividade, atestando estar aptos para a mesma (AHRESP 2015). 

Numa fase posterior deverão ser efetuados exames periódicos anuais, para colaboradores 

com idade inferior a 18 anos e superior a 50 anos, e de 2 em 2 anos para colaboradores 

com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos (Lei n.º 102/2009). Qualquer 

colaborador que nos respetivos exames médicos revele poder transmitir microrganismos 

patogénicos aos géneros alimentícios deverá ser afastado temporariamente do trabalho 

de manipulação e submeter-se a tratamento adequado até que os exames e/ou análises 

seguintes confirmem o desaparecimento deste risco (AHRESP, 2015). 
 

4.5. Rastreabilidade e Rotulagem dos Produtos 
Os operadores das empresas do setor alimentar têm a responsabilidade jurídica 

de garantir a segurança dos géneros alimentícios sendo que, para tal, é necessário 

assegurarem a rastreabilidade dos mesmos (Franco, 2014). Segundo o Regulamento n.º 

178/2002, esta é entendida como a capacidade de detetar a origem e de seguir o rasto de 

um género alimentício ao longo de todas as fases da produção, transformação e 

distribuição. 

Em termos práticos, cada entreposto frigorífico deve ser capaz de identificar os 

seus fornecedores diretos (Rastreabilidade a Montante) e os seus clientes diretos (exceto 

se se tratarem de consumidores finais), o que se traduz na capacidade de conhecerem o 

destino dos géneros alimentícios (Rastreabilidade a Jusante). É uma responsabilidade que 

termina assim que consigam correlacionar, por meio de produtos adequadamente 

rotulados ou identificados, os elos da cadeia anterior e posterior ao seu. Para o efeito, 

devem conservar documentos de aquisição de produtos, guias de transporte ou de 

remessa e faturas para que os mesmos possam ser apresentados às autoridades 

competentes sempre que solicitado (Franco, 2014). 
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PPR Atuação Controlo Medidas Corretivas 

Seleção de 
Fornecedores 

- Definir critérios de seleção e efetuar 
um estudo de mercado com o intuito 
de averiguar quais os fornecedores 
que melhor os preenchem; 

- Selecionar os fornecedores que 
garantam a qualidade dos produtos, 
a adequação das condições de 
transporte e o cumprimento dos 
requisitos legais. 

- Verificação da mercadoria no 
momento da entrega; 

- Avaliar periodicamente os 
fornecedores efetivos, 
considerando as não 
conformidades detetadas. 

- Devolução de mercadoria não 
conforme; 

- Caso um determinado 
fornecedor não tenha cumprido 
os requisitos mínimos 
necessários, o contrato 
celebrado deverá ser cessado; 

- Realizar novas consultas de 
mercado com vista à 
identificação de novos 
fornecedores. 

Instalações e 
Equipamentos 

- Instalações e equipamentos limpos e 
em bom estado de conservação; 

- A conceção, construção e materiais 
das instalações devem permitir uma 
limpeza adequada. 

- Controlo visual. - Todos os estragos, gretas, 
fissuras e zonas danificadas 
devem ser rapidamente 
reparados. 

Higiene 
Pessoal 

- Existência de regras de higiene e 
acordos com os colaboradores 
adaptados à natureza das 
atividades. 

- Controlo visual de práticas e 
comportamentos de higiene 
pessoal. 

- Correção de práticas e 
comportamentos profissionais 
incorretos ou negligentes; 

- Formação e sensibilização na 
área da higiene e segurança 
alimentar. 

Plano de 
Higiene 

- Elaboração de um “Plano de 
Higiene” com a identificação das 
zonas, superfícies e equipamentos 
que devem ser limpos, bem como a 
periodicidade da higienização e o 
colaborador responsável. 

- Controlo visual do estado de 
limpeza das instalações e 
equipamentos; 

- Afixação de folha de registos 
com as tarefas a executar, a 
data em que foram realizadas e 
a assinatura do responsável. 

- Limpeza e desinfeção de áreas 
e equipamentos afetados; 

- Repensar a frequência e o 
método de limpeza. 

Plano de 
Manutenção 

- Planear as intervenções em função 
das fichas técnicas do equipamento 
e das recomendações do fabricante. 

- Calibrar periodicamente os 
termómetros. 

- Vigilância contínua dos 
equipamentos; 

- Conservação de registos. 

- Rápida reparação dos 
equipamentos; 

- Análise periódica das causas 
de avaria. 

Plano de 
Controlo de 

Temperaturas 

- Garantir condições de refrigeração 
ou congelação sem oscilações de 
temperatura e, portanto, sem perda 
da sua qualidade intrínseca. 
 

- As câmaras frigoríficas devem 
dispor de alarme ou lâmpada 
indicadora colocada no exterior 
para alertar sempre que a porta 
não fique completamente 
fechada; 

- Executar uma prática rigorosa 
de controlo e aferição da 
temperatura a que os géneros 
alimentícios estão expostos; 

- Os registos devem ser feitos 
pelo menos duas vezes por dia, 
no início e no final da laboração. 

- Substituição/reparação/ 
reiniciação do equipamento de 
refrigeração/congelação; 

- Com base no grau de 
incumprimento ponderar a 
eliminação do produto afetado. 

Plano de 
Controlo de 

Pragas 

- Pôr em prática um conjunto de 
medidas, centradas na criação de 
barreiras físicas e na minimização 
das condições ambientais que 
propiciem o desenvolvimento de 
pragas. 

- Inspeções às instalações para 
despiste de infestações por 
insetos ou roedores e 
arquivamento dos 
comprovativos. 
 

- Face à existência de pragas, 
proceder à desinfestação do 
estabelecimento. 

- Verificar a existência de 
géneros alimentícios 
contaminados e proceder à 
sua destruição. 

Plano de 
Formação 

- Os operadores das empresas do 
setor alimentar devem assegurar 
que os colaboradores que 
manuseiem géneros alimentícios 
disponham de instrução e/ou 
formação adequadas para o 
desempenho das suas funções. 

- Controlo visual de 
comportamentos e práticas 
profissionais. 

- A formação deverá ser 
contemplada sempre que 
ocorrerem alterações nas 
atividades desenvolvidas, no 
quadro de trabalhadores, na 
legislação ou sempre que se 
verifiquem incumprimentos em 
matéria de higiene e 
segurança alimentar por parte 
dos trabalhadores. 

Plano de 
Controlo da 

Saúde e 
Segurança de 

Trabalho 

- Todos os colaboradores que 
exerçam atividades no âmbito da 
manipulação de géneros alimentícios 
devem apresentar um comprovativo 
médico (ficha de aptidão) no início 
da sua atividade e que ateste a 
faculdade para a mesma. 

- Avaliação médica e/ou 
formação de todos os 
colaboradores. 
 

- Qualquer colaborador que nos 
respetivos exames médicos 
revele poder transmitir 
microrganismos patogénicos 
aos géneros alimentícios 
deverá ser afastado 
temporariamente do trabalho 
de manipulação e submeter-se 
a tratamento adequado até 
que os exames e/ou análises 
seguintes confirmem o 
desaparecimento deste risco. 

Quadro 1 - Programa de Pré-Requisitos a aplicar em entrepostos frigoríficos.  
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Apesar de todas as precauções, pode acontecer que um produto não seguro, não 

conforme com os requisitos legais ou cuja qualidade tenha sido afetada seja distribuído 

para consumo. É neste âmbito que a rastreabilidade se afirma como recurso para localizar 

o produto em causa, bloquear o percurso do mesmo e/ou promover a sua retirada do 

mercado, promovendo igualmente a instauração de processos de averiguação e a 

aplicação de eventuais medidas corretivas (Franco, 2014). 

Assim, sempre que forem emitidas notificações de alerta, ou sempre que o 

operador económico considere que um género alimentício por si distribuído não está em 

conformidade com os requisitos de segurança, encontra-se obrigado a devolvê-lo ao 

fornecedor ou a dar conhecimento à Autoridade Competente e a iniciar os procedimentos 

destinados a retirá-lo do mercado, caso este já não esteja na sua posse (Franco, 2014).  

4.6. Controlo Metrológico dos Equipamentos de Pesagem e de Medição de 
Temperaturas 
 O controlo metrológico aplicado aos instrumentos de medição e registo da 

temperatura do ar e aos instrumentos de pesagem de funcionamento automático destina-

se a garantir o rigor das medições efetuadas pelos mesmos e, desta forma, a promover as 

boas práticas comerciais e a defesa do consumidor. Para tal, comparam-se as medições 

de cada equipamento com padrões de elevadíssima precisão e procede-se à calibração 

dos equipamentos de medida, para que sejam tão precisos quanto possível (ISQ, sem 

data). 

 Esta competência está a cargo do Instituto Português da Qualidade e, no seu 

exercício, participam os Serviços de Metrologia das Câmaras Municipais, Serviços 

Concelhios de Metrologia e os Organismos de Verificação Metrológica (ISQ, sem data). 

 Em conformidade com a Portaria n.º 1129/2009 deverá existir uma primeira 

verificação, efetuada antes da colocação do instrumento no mercado e uma verificação 

periódica de carácter anual, estando esta apenas dispensada quando, num determinado 

ano, já tenha tido lugar na sequência de uma reparação. 

 
5. Exemplos de Casos Práticos 
5.1. Inspeção in loco aos Entrepostos Frigoríficos 

No decorrer do estágio, acompanhei de perto as operações de fiscalização 

efetivadas pelas brigadas da ASAE a seis entrepostos frigoríficos. Por compromisso de 

confidencialidade não serão divulgadas informações que possam levar à identificação ou 

localização de tais estabelecimentos. Assim, doravante, e sempre que seja necessário 

referenciá-los, ao invés de serem mencionados pelas suas denominações sociais, as 

mesmas serão substituídas pelas letras A, B, C, D, E e F.   
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Nestas operações, após a chegada da brigada a um estabelecimento a laborar, a 

mesma identificava-se perante o operador, dando-lhe a conhecer que se havia deslocado 

até tais instalações para a realização de uma inspeção. Cumprida a primeira formalidade, 

procedia-se à identificação do espaço e do sócio-gerente, mediante o preenchimento de 

uma Ficha de Operador Fiscalizado, e iniciava-se a inspeção sob acompanhamento do 

último. Constatada a presença de produtos cárneos e seus derivados, produtos da pesca 

e seus transformados ou produtos lácteos nas câmaras de refrigeração e/ou congelação 

era solicitada a obrigatória autorização do município territorialmente competente para a 

atividade de armazenagem e colocação no mercado de produtos de origem animal que 

exigiam condições de temperatura controlada. Sempre que se verificava que o 

estabelecimento não era detentor de número de controlo veterinário, a brigada da ASAE 

procedia à suspensão de tal atividade em conformidade com o estipulado na alínea e) do 

n.º 2 do artigo 54.º do Regulamento (CE) n.º 882/2004. Para além da suspensão da 

atividade, a referida norma permite também à Autoridade Competente, sempre que se 

verifique um incumprimento, encerrar a totalidade ou parte de uma empresa, dependendo 

da natureza do incumprimento e dos antecedentes do operador. Assim, e face à 

suspensão, o operador económico ficava unicamente privado de comercializar a partir do 

seu estabelecimento os produtos de origem animal que exigiam condições de temperatura 

controlada. Frequentemente a atividade abrangia outros géneros alimentícios que, não 

sendo de origem animal, nem requerendo armazenagem com temperatura controlada, 

estavam fora do âmbito do Regulamento (CE) n.º 853/2004 e do Decreto-Lei n.º 10/2015 

e, como tal, poderiam continuar a ser comercializados a partir daquelas instalações. 

A solução provisória, de forma a minimizar prejuízos, seria o sócio-gerente 

contactar operadores económicos do mesmo ramo nas imediações, devidamente 

autorizados e com número de controlo veterinário, e estabelecer com estes um acordo, 

mediante, por exemplo, o pagamento de uma renda em troca de cedência de espaço livre 

nos equipamentos de frio e, assim, transferir os géneros alimentícios em causa para estas 

novas instalações, começando a operar a partir de lá, até que a situação estivesse 

regularizada. Isto é, até à obtenção de autorização pelo município territorialmente 

competente e até à vistoria da DGAV para a atribuição de número de controlo veterinário. 

Sempre que não existiam registos dos stocks dos produtos, ou não fosse possível 

obtê-los a partir do sistema informático, era necessário proceder a uma contagem física e 

identificação dos géneros alimentícios que teriam de ser transferidos para outro operador 

económico. De seguida, a brigada procedia à apreensão dos equipamentos de frio e de 

todos os produtos em causa neles arrecadados, através da colocação de selos oficiais 

específicos, impedindo a abertura dos equipamentos. O sócio-gerente seria declarado fiel 

depositário e de todos os deveres a que se encontrava subordinado nessa função, bem 
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como alertado das penalidades a que ficaria sujeito em caso de quebra dos selos ou 

descaminho do objeto da apreensão. Os selos somente viriam a ser retirados no dia da 

mobilização dos géneros alimentícios para outro entreposto frigorífico, após deferimento 

superior e confirmação via SIPACE de que se tratava de um estabelecimento aprovado. 

O sócio-gerente era ainda questionado acerca da realização de trocas 

intracomunitárias, da documentação e registos relativos aos pré-requisitos e igualmente 

informado de que, face às irregularidades detetadas seria, levantado o respetivo auto de 

notícia. 
 

5.2. Comparação dos Resultados das Inspeções aos diferentes Entrepostos 
Frigoríficos 

Em perspetiva, salienta-se que a totalidade dos entrepostos frigoríficos visitados 

se encontrava a laborar sem a obrigatória autorização supracitada e, portanto, sem 

número de controlo veterinário. Assim incorriam numa infração de mera ordenação social 

e de natureza contraordenacional, tendo sido lavrados autos de notícia com base nas 

disposições legais referenciadas no ponto 3.1. do presente relatório.  

Apenas o entreposto E procedia à realização de trocas intracomunitárias. Contudo, 

nem se encontrava registado como operador/recetor, nem efetuava os devidos avisos 

prévios. O mesmo entreposto não revelava a existência de rotinas de controlo e 

salvaguarda da qualidade dos produtos armazenados, uma vez que no decurso da 

contabilização dos produtos existentes no interior das câmaras se encontraram diversos 

géneros alimentícios mal acondicionados e fora da data de validade, suscitando dúvidas 

quanto à sua normalidade. 

O entreposto F aparentava algumas deficiências na manutenção das instalações, 

assim como alguns problemas estruturais e de conceção, nomeadamente na divisão das 

diferentes zonas de trabalho. Assim, seria necessário implementar alterações importantes 

antes de solicitar a auditoria da DGAV, prévia a qualquer aprovação. 

É de notar que todos os entrepostos frigoríficos que foram alvo de fiscalização eram 

assessorados por empresas de consultoria. As mesmas desempenham um papel 

preponderante na melhoria da performance operacional dos seus clientes, prestando-lhes 

orientação acerca das regras legalmente estabelecidas para a atividade e providenciando, 

igualmente, pareceres no que concerne aos procedimentos higio-sanitários a respeitar 

relativamente aos produtos e instalações. Contudo, no presente caso, constatou-se que 

para certos requisitos os técnicos das empresas de consultoria não detinham a formação 

necessária para bem-aconselharem os seus clientes. Em alguns casos desconheciam a 

obrigatoriedade de aprovação dos estabelecimentos e da consequente atribuição de um 

número de controlo veterinário. Outras vezes, gerava-se um quid pro quo pois os técnicos 
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afirmavam já ter alertado o operador económico para as situações que deveriam corrigir 

ao passo que, estes, negavam essa informação. Como forma de precaver tal 

acontecimento seria aconselhável que as empresas de consultoria implementassem um 

sistema de trabalho em que ficassem registados, a cada visita, os pareceres dos técnicos, 

em relação aos aspetos a melhorar ou corrigir por parte dos operadores económicos. 
 

5.3 Instauração de Processo Crime 
Como acima mencionado, no decurso da contabilização dos produtos existentes 

no interior das câmaras frigoríficas do entreposto E, registaram-se deficiências no 

acondicionamento e a presença de géneros alimentícios com a validade expirada. Pelo 

atrás referido, foram contactados os serviços da ASAE, informadas as chefias e 

contactada telefonicamente a Digna Magistrada do Ministério Público do Tribunal 

competente, na pessoa da Exma. Sr.ª Procuradora de Turno que procedeu à nomeação 

de uma médica veterinária como perita, com a finalidade de ser concretizado um exame 

pericial aos géneros alimentícios em causa. 

A sócia-gerente foi informada, nos termos do disposto no Artigo n.º 155 do Código 

de Processo Penal, que poderia nomear um consultor técnico da sua confiança para 

assistir ao referido exame pericial tendo, contudo, a mesma prescindido de tal faculdade. 

Após a realização do Exame Macroscópico Direto foi concluído pela perita que, no 

interior de um dos equipamentos de frio, existiam géneros alimentícios com falta de 

requisitos e géneros alimentícios avariados. De acordo com o Artigo 82.º do Decreto-Lei 

n.º 28/84 de 20 de janeiro, os primeiros classificam todos os géneros alimentícios anormais 

que não estejam falsificados, corruptos ou avariados e, os últimos, dizem respeito a todos 

os géneros alimentícios anormais que, não estando falsificados ou corruptos, se 

deterioraram ou sofreram modificações de natureza, composição ou qualidade, quer por 

ação intrínseca, quer por ação do meio, do tempo ou de quaisquer outros agentes ou 

substâncias a que esteve sujeito. De salientar que no local não existia nenhuma 

informação a referir que estes géneros alimentícios se encontravam retirados de venda ou 

outra informação similar. Em relação aos géneros alimentícios com falta de requisitos, 

embora estes não apresentassem sinais de alterações macroscópicas significativas, de 

acordo com o princípio da precaução, uma vez que não reuniam todas as garantias de 

segurança alimentar, a médica veterinária concluiu que os mesmos não se encontravam 

aptos para entrada no circuito comercial. Nesta classe incluíram-se: (i) queijos partidos em 

pedaços triangulares, ralados em tiras, partidos em quadrados de pequenas dimensões, 

cortados em quartos e em metades que teriam sido embalados por esta empresa, dado 

não apresentarem rotulagem ou, a mesma, estar incompleta (Fotografia 1 da Figura 2); (ii) 

queijos inteiros que conservavam as embalagens de origem encontrando-se estas 
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conspurcas, com escorrências ligeiras e, por vezes, já fragmentadas e com fissuras 

(Fotografia 2 da Figura 2); (iii) queijos deformados, com fissuras, em embalagens abertas 

e com ligeira escorrência; (iv) queijos desidratados devido ao longo tempo que decorrera 

desde a sua produção; (v) iogurtes que poderiam ter sofrido alterações na sua 

conservação e, ainda, (vi) produtos de salsicharia com mau aspeto comercial, 

apresentando viscosidade, escorrência exterior e líquido acumulado no interior das suas 

embalagens (Fotografia 3 da Figura 2). 

Face ao exposto concluiu-se que os géneros alimentícios analisados 

macroscopicamente e acima enumerados possuíam falta de requisitos. Tratando-se de 

produtos de origem animal, e não estando aptos para o consumo humano, foram os 

mesmos classificados como subprodutos de origem animal da categoria M3, na aceção 

do estipulado no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 de 21 de outubro e, como tal, passíveis 

de aproveitamento para alimentação animal, como seja a alimentação de animais 

domésticos pertencentes a instituições ou animais de jardim zoológico. No caso de tal não 

se revelar exequível por dificuldades logísticas, deverão estes géneros alimentícios ser 

eliminados numa unidade de subprodutos de origem animal devidamente licenciada para 

o seu processamento. 

A detenção por parte dos operadores económicos de géneros alimentícios com 

falta de requisitos está prevista no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 de 21 de outubro, 

conjugado com alínea a), n.º 1, Artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 28/84 de 20/01 e conjugado 

com a alínea b), n.º 1 e alínea d), n.º 2 do Artigo 82.º do mesmo diploma e é punível pelo 

Artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 28/84 de 20/01 com uma coima mínima de 24,94 € e máxima 

7 481,97€.   

No decurso da perícia foram ainda inspecionados outros géneros alimentícios que 

ao exame macroscópico e direto foram considerados normais dado não apresentarem 

nenhuma alteração, embora a data de consumir de preferência antes de já tivesse sido 

ultrapassada. Todavia, esta indicação é meramente indicativa. Sendo um prazo fornecido 

pelo produtor e que se refere apenas ao período temporal em que este garante a 

normalidade do produto. Assim, desde que os géneros alimentícios estejam normais, 

podem encontrar-se para venda ao consumidor final, não existindo portanto, qualquer tipo 

de infração nem impossibilidade de comercialização. Contudo, no decorrer do ato inspetivo 

foi demonstrada pelo operador económico, vontade de devolver esses mesmos produtos 

aos fornecedores. 

No que concerne aos géneros alimentícios anormais/avariados, foram incluídos 

neste grupo (i) queijos que se verificaram estar deformados, partidos, ressequidos e cujas 

fissuras profundas evidenciavam o desenvolvimento de bolores (Fotografia 4 da Figura 2); 

(ii) queijos com manchas avermelhadas, amareladas e esverdeadas provavelmente  
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Figura 2 - Fotografias de diversos géneros alimentícios com falta de requisitos e avariados: queijos 
inteiros e partidos em pedaços de pequenas dimensões sem rotulagem (fotografia 1); embalagens 
de queijos conspurcadas (fotografia 2); produtos de salsicharia com líquido acumulado no interior 
das suas embalagens (fotografia 3); queijos visivelmente degradados, com cascas (crostas) 
desidratadas, fissuradas e com desenvolvimento de bolores (fotografia 4); queijos com 
desenvolvimento de bolores e manchas avermelhadas na casca, provavelmente provocadas por 
Pseudomonas spp.(fotografia 5); produtos de salsicharia com acumulação de líquidos e 
desenvolvimento de bolores (fotografia 6). 
  

Fotografia 1 Fotografia 2 

Fotografia 3 

Fotografia 4 
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causadas por Pseudomonas spp. (Fotografia 5 da Figura 2), uma bactéria responsável por 

defeitos visuais e organoléticos neste tipo de produto alimentar; (iii) queijos em que a casca 

estava pegajosa e se descolava quando se tocava, exalando um odor desagradável; (iv) 

produtos de salsicharia/fumeiro que apresentavam excessiva viscosidade, acumulação de 

líquidos na embalagem e presença de bolores (Fotografia 6 da Figura 2) e, ainda, (v) 

produtos de charcutaria que se encontravam sem qualquer acondicionamento, com 

colónias de bolores em desenvolvimento, manchas negras e também manchas brancas 

de gordura que havia escorrido, apresentando um aspeto pegajoso e odor desagradável 

proveniente da degradação.  

Posto isto, a perita considerou por exame macroscópico direto que os géneros 

alimentícios acima elencados não poderiam ter qualquer aproveitamento viável e, como 

tal, deveriam ser encaminhados para a Unidade de Transformação de Subprodutos de 

Origem Animal da Categoria M3. 

Os factos descritos indiciam a prática de infrações de natureza criminal, 

constituindo um Crime contra a Economia: contra a genuinidade, qualidade ou composição 

de géneros alimentícios (géneros alimentícios avariados), estando previsto pela alínea c), 

n.º 1, Artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 28/84 de 20/01, conjugado com a alínea b), do n.º 2, 

do Artigo 82.º do mesmo diploma e sendo punível pela alínea c), n.º 1, Artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 28/84 de 20/01. 
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6. Conclusão 
 

O estágio por mim realizado na ASAE revelou-se uma grande mais valia e uma das 

experiências mais enriquecedoras da minha formação. O privilégio de ter acompanhado 

as brigadas nas fiscalizações a diferentes operadores económicos do ramo alimentar 

permitiu-me adquirir novos conhecimentos, não só a nível teórico como também o “saber 

fazer” da profissão e, de sobremaneira acalentou, a perceção de investir e aprofundar 

estudos na área do direito e da legislação do setor alimentar. 

Na verdade, o presente relatório retrata apenas uma parte daquele que foi o 

Universo no qual me vi envolvida ao longo destes quatro meses e que tanto me 

acrescentou. 

De todos os estabelecimentos que visitei, das mais variadas valências, foi de facto 

notório que no setor dos entrepostos frigoríficos existia uma grande propensão para serem 

constatadas infrações. A quase totalidade das inconformidades detetadas poderia ter sido 

evitada, caso existisse conhecimento de causa dos proprietários ou dos profissionais que 

prestavam os serviços de assessoria. Assim, foi com a pretensão de proporcionar alguma 

clarividência acerca dos princípios legais e de boas práticas pelos quais os entrepostos 

frigoríficos devem ser regidos que o presente relatório foi redigido. Julgo, nesta perspetiva, 

estar o objetivo cumprido e assim espero que, um dia, possa este trabalho servir de guia 

a quem trabalhe neste ramo e pretenda preservar a qualidade dos produtos que recebe, 

melhorar as competências de forma a armazenar e distribuir produtos alimentares seguros 

e acautelar eventuais infrações. 
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