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RESUMO 
 

 

A qualidade e segurança alimentar é um tema cada vez mais importante, quer 

na valorização dos produtos por parte do mercado, quer na gestão das empresas que 

operam com produtos alimentares. Consequentemente, as empresas envolvidas na 

cadeia alimentar têm vindo a adotar certificações que permitem demonstrar a 

capacidade do sistema de gestão em garantir a produção de alimentos seguros para o 

consumidor.  

 Neste sentido, foi realizado um estágio curricular na Sotocal – Sociedade 

Torrefatora de Cafés Angola Lda, uma empresa que tem como principal atividade 

económica a torrefação de produtos alimentares, sendo o processamento de café o seu 

principal foco. O presente relatório de estágio descreve, explica e enquadra 

cientificamente as modificações realizadas ao sistema de gestão existente, que se 

encontrava baseado nos princípios de HACCP, com o objetivo de o aproximar aos 

requisitos exigidos pela norma EN ISO 22000:2005. 

 A realização das modificações produziu melhorias significativas, não só nas 

atividades produtivas, mas também no próprio funcionamento da empresa e satisfação 

das partes interessadas; nomeadamente os colaboradores, os parceiros e os clientes. 

No final do estágio foi possível observar que os registos eram devidamente preenchidos 

com a periocidade proposta. Para além disso a utilização mais frequente dos epi’s e a 

maior presença de comportamentos adequados a um ambiente de produção alimentar, 

permite concluir que os colaboradores ficaram com maior conhecimento e preocupação 

em relação à qualidade e segurança dos alimentos. Em relação à gestão de topo, a 

planificação do novo sistema de gestão, incentivou a um maior acompanhamento das 

atividades de produção e as várias alternativas possíveis para aumentar a eficiência 

produtiva e eliminar ou reduzir os possíveis perigos existentes. 

 Para a continuação da certificação da empresa é necessário efetuar algumas 

melhorias na fábrica, tal como na renovação do pavimento e modificações estruturais 

na sala de embalamento. Para além disso, é necessário dar continuidade na 

implementação das modificações realizadas no sistema de gestão e qualidade 

alimentar.  

 

Palavras chave: Segurança e qualidade alimentar, HACCP, EN ISO 22000:2005, Café 
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ABSTRACT 
 

 
 

Food quality and safety is an increasingly important concern, both in the product 

valuation by the markets and in the management of companies with food operations. 

Consequently, companies involved in the food chain have been adopting certifications 

that establish the capability of the management system to guarantee the production of 

safe food for the final consumer.  

 As a result, a curricular internship was held at Sotocal - Sociedade Torrefatora 

de Cafés Angola Lda, a company whose main economic activity is the roasting of food 

products, with coffee as its main product. The present internship report describes, 

explains and provides scientifical justification of the changes in the existing HACCP 

based management system, made in order to fulfill the EN ISO 22000:2005 standard 

requirements. 

 Those modifications produced significant improvements, not only in the 

productive activities, but also in the functioning of the company itself and in the 

satisfaction of the interested parties, particularly the employees, the commercial partners 

and the customers. At the end of the internship it was possible to observe that the 

registrations were properly filled with the right frequency. In addition, the more frequent 

use of epi's and the greater presence of behaviors appropriate for a food production 

environment, allows to conclude that the employees were more aware and concerned 

about the food quality and safety. Regarding the top management, the planning of the 

new management system, encouraged greater monitoring of production activities and 

the various possible alternatives to increase production efficiency, and eliminate or 

reduce possible dangers. 

 To continue with the company's certification, it is necessary to make some 

improvements in the plant, such as in the renovation of the floor and structural 

modifications in the packing room. Moreover, it is necessary to continue implementing 

the modifications made in the food management and quality system.  

 

 

 
 
 

Keywords: Food safety and quality, HACCP, EN ISO 2200:2005, Coffee 
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XII 

ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 

 
O presente relatório de estágio está organizado em quatro capítulos. 

O capítulo I introduz os vários elementos do estágio, nomeadamente a empresa, os 

produtos produzidos e a metodologia de trabalho empregue. Adicionalmente, este capítulo 

contém uma revisão bibliográfica sobre o café, o principal produto comercializado pela 

empresa.  

 O capítulo II surge para introduzir os conceitos e metodologias utilizadas na 

segurança e qualidade alimentar. Com este objetivo foi explicado os principais elementos e 

informação sobre o HACCP e as normas ISO. 

 O capítulo III surge, por sua vez, para expor o trabalho desenvolvido durante o 

estágio e demonstrar o funcionamento do sistema da empresa conforme os requisitos 

exigidos pela Norma EN ISO 2200:2005. 

 Por último o capítulo IV contém uma síntese de todos os trabalhos desenvolvidos e 

uma reflexão conclusiva sobre o trabalho realizado durante o estágio.  
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1.1 Apresentação da Empresa 

A Sotocal – Sociedade Torrefatora de Cafés 

Angola Lda, é uma empresa familiar portuense 

fundada em 1960. A fundação da sociedade teve 

como principal alicerce a elevada procura espanhola 

por café e sucedâneos de café produzidos em 

Portugal, que se verificava na década de 60. 

Portugal sendo um país importador com grande 

experiência, devido as suas colónias em Africa, e com grande vantagem geográfica em 

relação aos outros países, absorveu a procura verificada no seu país vizinho. Após cinco 

anos desde a sua fundação, a Sotocal era líder nacional na venda de sucedâneos de 

café, o que representou um crescimento excecional.  

As vendas da empresa, estão distribuídas principalmente pelo canal HORECA e 

empresas grossistas, sendo a venda direta ao consumidor final relativamente residual. 

A diversificação dos canais de vendas é um dos principais objetivos da empresa, 

nomeadamente no crescimento da venda ao consumidor final por meios digitais. A 

diversificação possibilita um menor risco na quebra abrupta de rendimentos no caso de 

um cenário de recessão nos canais tradicionais.   

Ao longo da sua existência a Sotocal foi reconhecida duas vezes pelo IAPMEI, 

com o estatuto de excelência na indústria em 2001 e PME líder em 2011, deste modo 

foi confirmado e valorizado o seu contributo para o crescimento da economia 

portuguesa, e as qualidades na gerência dos recursos financeiros e humanos da 

empresa.  

A segurança e qualidade alimentar é assegurada internamente através do 

cumprimento de um sistema de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo), criado em 2006 e periodicamente 

revisto pela XZ Consultores SA. Atualmente, a empresa tem como um dos focos 

principais a qualidade e segurança alimentar dos produtos produzidos. Para tal, 

pretende implementar um sistema de gestão que consiga enquadrar os requisitos 

exigidos pela norma EN ISO 22000:2005. Idealmente, a reforma do sistema de gestão 

servirá de base para certificações mais complexas, tal como o BRC e o IFS, que 

possibilitam o estabelecimento de relações negociais com empresas com elevado poder 

de distribuição, nomeadamente grandes retalhistas internacionais. Desta forma a 

Sotocal pretende, através do investimento em qualidade e segurança, garantir um maior 

volume de vendas e consequentemente cimentar o futuro da empresa no setor alimentar 

Português.  
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1.2 Produtos Comercializados e Produzidos 

A Sotocal é uma empresa com uma grande variedade de produtos alimentares 

no seu portefólio. Atualmente, as atividades da empresa podem ser divididas em três 

grupos - a torrefação, a moagem e o embalamento.  

A torrefação é realizada com o auxílio de quatro torradores Probat de tambor, 

cada torrador é usado em exclusividade para um dado produto alimentar, evitando assim 

contaminações cruzadas na produção. Os produtos alimentares submetidos à 

torrefação são os seguintes: 

Cevada – A Sotocal comercializa cevada torrada com e sem casca, moída ou 

inteira. O processo de descascamento é realizado antes da torra, enquanto que a 

moagem é realizada posteriormente, ambos na empresa. A ausência ou presença de 

casca influência de maneira significativa as variáveis da torra, principalmente o tempo 

de torra. A cevada também é comercializada como ingrediente de misturas, ou sem 

qualquer tipo de processamento (crua).  

Amendoim – O amendoim é exclusivamente vendido com casca, em sacas com 

gramagem de 100 g, 200 g, 500 g, 1 Kg e 3 Kg. As categorias do amendoim processado 

na empresa são o Jumbo e Fancy. 

Chicória – A chicória é comercializada crua ou torrada, com diferentes 

dimensões granulometrias sendo elas: em pó, granito, cubos e granulada. A chicória é 

normalmente o ingrediente com maior presença nas misturas realizadas. 

Café – O café é o principal produto em termos de receita financeira, e o principal 

contribuidor para a imagem de marca que a empresa pretende apresentar ao publico 

alvo. O café é torrado e posteriormente misturado, em misturas com 100% de café ou 

em misturas com cevada e chicória. Dada a importância do café na Sotocal, este irá ser 

discutido posteriormente com maior detalhe.  

Os restantes produtos comercializados são: 

Especiarias e ervas aromáticas – As especiarias compradas por grosso são 

embaladas ou sofrem processos físicos como a moagem. As especiarias vendidas pela 

Sotocal são: colorau, cominhos, pimenta branca, pimenta preta, piripiri e alho 

Chás e Infusões – O chá é adquirido em grosso E embalado sem qualquer tipo 

de processamento, os chá e infusões comercializados são: chá preto, chá verde, 

camomila e cidreira. 

Açúcar – A matéria prima é embalada em saquetas de 5/ 7 gramas.  

 O único produto alimentar comercializado pela Sotocal que não é embalado na empresa 

são as cápsulas de café. Neste caso, a Sotocal produz a mistura de enchimento e 

subcontrata uma empresa especializada no embalamento de café. 
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1.3 O Café 

 

1.3.1 Introdução Geral 

O café é a semente do fruto proveniente do cafeeiro, um arbusto perene 

pertencente ao género Coffea L da família Rubiacae, originário da Etiópia e Abissínia. 

A floração do cafeeiro ocorre, em média, após três anos desde a sua plantação, após 

cinco anos é possível obter uma colheita de café com elevado rendimento (Ukers; 1922). 

O fruto do cafeeiro, conhecido por baga de café, aparece sete meses depois da 

floração. Apesar de ser frequentemente apelidado de baga de café, botanicamente esta 

denominação é incorreta, uma vez que o fruto do café é considerado uma drupa, tal 

como o pêssego e a ameixa. A drupa de café é normalmente constituída por duas 

sementes, que podem variar em tamanho, densidade, forma e tonalidade, dependendo 

do ambiente da plantação e do genótipo da planta. Ocasionalmente, pode ocorrer a 

presença de três ou uma semente, sendo esta última denominada de caracolillo. 

Envolvendo as sementes (figura 1) encontram-se várias camadas, a primeira denomina-

se de pele de prata, uma fina pelicula de polissacarídeos e proteínas (19% 

proteínas,18% celulose e 13% de hemicelulose), a que se segue uma camada viscosa, 

o pergaminho, que é rodeado por uma polpa péctico-gelatinosa, o mesocarpo (Farah; 

2019). Por fim, a drupa é envolta na casca que vai adquirindo uma cor avermelhada com 

o amadurecimento.  

Devido a globalização a planta propagou-se pelos principais países tropicais e 

subtropicais. Atualmente estima-se a existência de pelo menos 120 espécies de Coffea 

L., contudo apenas duas assumem relevância comercial – a C. Arabica L, e a C. 

Canephora Pierre, comumente conhecida por robusta (Ukers; 1922)..  

O café robusta foi descoberto no seculo XIX no Zaire (antigo Congo belga), e 

rapidamente foi alvo de interesse devido as suas características; comparativamente ao 

Figura 1 - Representação de uma baga do café e dos seus principais constituintes (Casal, 2004) 
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café arábico consegue frutificar a altitudes reduzidas e em temperaturas mais elevadas. 

Para além disso, a produtividade da planta é maior e mais resistente às doenças, o que 

possibilita um maior rendimento da plantação. Como contrapartida as características 

organoléticas do café robusta são menos apreciadas (Ukers; 1922). Devido a maior 

eficiência económica da plantação robusta, esta é sobretudo usada em cafés de menor 

qualidade, como o instantâneo e em misturas com o café arábica, resultando num 

produto com um preço atrativo para o produtor e com algumas das características 

organoléticas pretendidas pelo consumidor. 

A  C. Arabica L é uma planta com características peculiares no género Coffeea 

L, uma vez que é a única considerada alotetaplóide e autogâmica, ao contrário das 

restantes que são diploides e heterogâmicas. A capacidade de autofecundação permite 

manter a expressão dos alelos recessivos na população, facilitando assim a seleção dos 

atributos genéticos mais valorizadas, ao nível agronómico, químico e principalmente 

organolético. Contudo, esta característica apresenta um grave problema - a pouca 

variabilidade genética da população. A existência de uma doença resistente aos 

mecanismos de defesa pode pôr em causa toda a população da espécie, apesar das 

diferentes subespécies existentes e da sua dispersão pelo globo (Farah; 2019). Para 

além das diferenças referidas, existem enumeras características que diferenciam a 

espécie robusta e arábica, as quais estão resumidas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resumo das características do café verde arábica e robusta  

Parâmetro Arábica Robusta 

Clima  temperado húmido, quente 

Altitude (m) 600-2200 0-800 

Temperatura (ªC) 15-24 16-36 

Pluviosidade (mm/ano) 1200-2200 2200-3000 

Nº de Cromossomas 44 22 

Amadurecimento (meses) 7-9 9-11 

Sementes (mm) 5-13, oval convexa 4-8 arredondada 

Flor  pequena grande 

Folha pequena, oval Grande, larga 

 

A produção mundial de café é substancialmente menor do que os principais 

produtos agrícolas, tal como a arroz, soja, trigo e milho. Estima-se que em 2018 foram 

produzidas cerca de 10.386 milhões de toneladas de café, dos quais 6.065 milhões 



6 Implementação da EN ISO 22000:2005 numa Empresa de Torrefação 
 

toneladas de arábica e 4.320 milhões de toneladas de robusta (ICO; 2020). 

Comparativamente, no mesmo ano, foram produzidas cerca de 499 milhões de 

toneladas de arroz e 358 milhões de toneladas de soja (Statista; 2020a,b). Apesar da 

reduzida importância produtiva, a comercialização do café tém grande relevância na 

economia global, sendo a segunda matéria prima publicamente comercializável com 

maior liquidez no mercado financeiro, apenas atrás do óleo Brent. A cotação do café 

nos mercados financeiros, nomeadamente nas bolsas de Chicago (CME) e Londres 

(ICE), servem como referência nas transações mundiais desta matéria prima, 

possibilitando assim uma maior estabilidade nos preços. A produção de café é 

especialmente importante nos países em desenvolvimento situados na Africa e América 

Central, nestes locais a exportação de café tem um peso elevado no produto interno 

bruto, e contribui para muitos empregos. Em contrapartida os países desenvolvidos são 

os principais consumidores do café, principalmente a zona europeia, que em 2018 foi 

responsável por 33.4% do consumo mundial, o que equivale a 3.4 milhões de toneladas 

de café (ICO; 2020).  

Em Portugal o café é um produto bastante integrado no cotidiano da população e 

largamente presente na cultura, muito devido às antigas colónias, principalmente 

Angola, Moçambique e o Brasil. Estima-se que os portugueses consumiram 4 Kg de 

café per capita em 2018. No mesmo ano o mercado português teve uma dimensão de 

2.204 milhões de dólares americanos, e é esperado um crescimento anual de 8.2% 

entre 2020 e 2025 (Statista; 2020c). A venda do café é assim uma atividade económica 

atrativa com um prospero futuro no mercado português.  

 

1.3.2 Processamento do Café 

O processamento do café é um conjunto de etapas efetuadas nos países 

produtores, que permitem a transformação da drupa de café até ao café verde 

comercial. Todas as etapas têm a capacidade de influenciar de maneira positiva ou 

negativa a qualidade e a segurança do café torrado, por essa razão cada etapa deve 

ser cuidadosamente realizada. O processamento inicia-se na colheita do café, que pode 

ser colhido com recurso a máquinas ou à mão. Na colheita com máquinas, as bagas 

são separadas do arbusto a partir de fortes oscilações horizontais provocadas pelos 

instrumentos. Um dos principais problemas deste método é a falta de seleção nas 

drupas colhidas. As bagas presentes no mesmo arbusto maturam a diferentes taxas e, 

portanto, a um determinado momento as drupas estão em diferentes estágios de 

maturação. Como a maturação das drupas influência significativamente as 

características organoléticas do café, estas devem ser selecionadas num processo 
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posterior para não comprometer a qualidade do café (Hoffmann; 2014). As principais 

vantagens da colheita por máquinas está na rapidez do processo e na necessidade de 

pouco capital recorrente, visto que a maioria do investimento é feito inicialmente na 

compra da maquinaria. 

A recolha da drupa de café à mão pode ser feita de forma seletiva ou através da 

apanha coletiva e simultânea de todas as drupas de um ramo. A segunda é o método 

de recolha manual mais rápido, no entanto contém as mesmas desvantagens da 

colheita por máquinas. Normalmente é selecionado quando se pretende uma produção 

de café relativamente barata, e este encontra-se em colinas que não permitem o 

funcionamento de máquinas, devido à elevada inclinação. A colheita de café manual de 

forma seletiva é o procedimento que produz o café de melhor qualidade (Hoffmann; 

2014). São apenas recolhidas as drupas que apresentam um estado de maturação ideal, 

contudo, o capital recorrente devido aos recursos humanos é mais elevado. Para além 

disso, a compensação dos trabalhadores está anexada ao peso da colheita realizada, o 

que pode incentivar a recolha de fruta pouco madura.  

A evolução económica dos países produtores tem motivado a colheita de café 

com recurso a máquinas, a evolução dos salários e das perspetivas profissionais torna 

a apanha de fruta cada vez menos atrativa para os trabalhadores, e consequentemente 

mais custoso para as empresas que compram o café que provém colheita manual. O 

preço do café no mercado internacional não reflete esta progressão nos custos laborais, 

portanto, as empresas tendem a utilizar metodologias de produção com a menor 

intensidade de capital humano possível. 

Após a colheita é feita a seleção das drupas, com o nível de amadurecimento 

adequado, para prosseguirem para a posterior linha de processamento. Tal como a 

colheita, a seleção pode ser feita manualmente ou com recurso a tanques de água, onde 

as drupas maduras afundam completamente. A seleção à mão ou através de máquinas 

contêm as mesmas vantagens e desvantagens da colheita realizada. 

O passo seguinte na cadeia de processamento é a retirada da polpa que envolve 

as sementes de café. Existem inúmeros processos capazes de realizar esta etapa, os 

quais são discutidos posteriormente com maior detalhe. Depois da remoção da polpa os 

grãos de café ficam apenas envolvidos pelo pergaminho (expeto no método semi-

húmido)  e são  armazenados durante 30 a 60 dias. A presença do pergaminho confere 

proteção, que juntamente com a baixa atividade da água permite a conservação do café 

sem risco de perda de segurança ou qualidade no grão. A remoção do pergaminho é 

realizada antes do seu transporte, uma vez que acrescenta peso e consequentemente 

aumenta o custo da operação. Após a retirada do pergaminho o café é dividido 

dependendo do seu tamanho, também são descartados todos os grãos com defeitos 
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significativos. Por fim, os grãos são colocados em sacos de juta de 60 ou 69 kg, 

dependendo dos países de origem (Hoffmann; 2014).  

A compra do café aos produtores deve ser feita de forma cautelosa. Devido a enorme 

variedade de café, a sua compra é realizada com base numa série de especificações, 

que deve incluir principalmente o país de origem e a classificação que é atribuída, 

dependendo do tamanho e qualidade do grão. O tipo de processamento também deve 

ser levado em conta, contudo é uma informação que nem sempre está disponível. 

Outros parâmetros podem ser exigidos aos produtores, tal como: a cor, defeitos, 

densidade, ano de colheita e características típicas da torra. A ISO desenvolveu um 

documento (ISO 3509) com a normalização das terminologias adequadas para facilitar 

as transações comerciais entre as partes envolvidas (Casal; 2004). Na figura 2 encontra-

se representado um resumo das etapas presentes no processamento do café verde.  

 

 

 

 

Figura 2 - Representação das etapas envolvidas no processamento do café verde (Casal; 2004) 
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1.3.3 Método Seco 

O método seco ou natural é o procedimento mais antigo no processamento do 

café. Consiste na exposição das drupas de café a uma fonte de calor depois da colheita 

e descasque, de maneira a secar a baga para futuro armazenamento. A secagem das 

bagas é realizada com a pele e a polpa intacta e pode ser efetuada com recurso a meios 

naturais, como o sol, ou artificialmente através de máquinas próprias para a secagem 

(Hoffmann; 2014).  

A secagem ao sol requer pouco investimento inicial, as drupas são espalhadas 

em “terreiros” em camadas de 3 e 4 cm, consequentemente este método traz maior 

incerteza na qualidade e segurança do produto e no rendimento da produção do café 

seco, uma vez que estão completamente expostos ao estado da meteorologia. A chuva 

ou humidade podem estragar por completo o processo de secagem, impossibilitando a 

comercialização do produto. O período de secagem varia entre 3 e 4 semanas, durante 

este período de tempo o teor de humidade nas drupas baixa de 60% até 12%, valor 

aceitável para se proceder ao manuseamento e descasque dos grãos sem alterar as 

características pretendidas no café (Casal, 2004). Por outro lado, a secagem artificial 

exige uma avultada injeção de capital, mas menores despesas recorrentes associadas 

à mão de obra. São usualmente utilizadas mesas de secagem, onde é possível regular 

os parâmetros ambientais, e como tal existe um maior controlo na qualidade da 

produção e um aumento na rapidez do processo. Nas duas abordagens é imprescindível 

revolver os grãos frequentemente, principalmente quando a humidade é elevada, para 

dificultar o crescimento de agentes biológicos que poem em causa as características 

desejadas no grão  

A permanência da polpa durante a secagem permite a sua fermentação, o que 

induz à formação de precursores de compostos aromáticos que influenciam as 

características organoléticas do grão. Segundo os especialistas, o café processado 

naturalmente contém um sabor e cheiro mais frutado, independentemente do ambiente 

de cultivo e variedade do café. Normalmente são atribuídas notas de mirtilos, morango 

e frutas tropicais nos testes organoléticos, contudo também são frequentemente usadas 

conotações menos atrativas como selvagem, fermento e feno seco. A pluralização das 

opiniões das mesmas características e a incerteza na qualidade do método 

impossibilitam a massificação do processamento a seco (Hoffmann; 2014). Deste modo, 

são usualmente utilizados pelos agricultores situados nos países com falta de acesso à 

água e são frequentemente comercializados apenas no mercado interno, com um valor 

muito mais reduzido do que as licitações observadas no mercado internacional. 
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1.3.4 Método Húmido 

O processamento húmido do café é um método que exige maior investimento, 

tempo e tecnologia que o método seco. Depois da colheita e do descasque é removida 

a polpa com auxílio de um despolpador, uma máquina que esmaga ligeiramente a drupa 

sem danificar as sementes. De seguida, o café é transferido para um tanque, e 

permanece neste para possibilitar a remoção da polpa que fica agarrada às sementes. 

Pensa-se que a remoção final ocorre devido à hidrolise da mucilagem por fermentação. 

A presença elevada de pectina na polpa, que dificultava a sua remoção manual, é 

transformada em açucares reduzidos com menor capacidade estrutural, ou seja, a 

mucilagem perde parte das propriedades físicas que permitem a sua forte aderência às 

sementes. A atividade hidrolítica tem como principais agentes três pectinases 

produzidas pelos microrganismos naturalmente presentes na drupa, a pectina liase a 

poligalacturonase e a pectina metil esterase (Casal, 2004). Contudo, outros estudos 

sobre este processo concluíram que a quebra polimérica das pectinas pelas enzimas é 

reduzida (Avallone et al., 2002). Nas observações da mucilagem, após a fermentação, 

foi possível determinar uma elevada presença de substâncias pécticas, para alem disso, 

as enzimas teoricamente responsáveis pela quebra péctica têm pouca atividade 

biológica no pH em que ocorre a fermentação. Esses autores identificaram como 

responsável pela modificação da mucilagem a descida de pH que ocorre. Durante a 

fermentação, o aumento exponencial de microrganismos leva a produção de ácidos 

carboxílicos, principalmente de acido láctico, butírico e acético, responsáveis pela 

acentuada descida do pH. 

A fermentação que ocorre também influencia as características organoléticas do 

grão de café. A produção de açucares redutores (ex. glucose e frutose) e dos 

aminoácidos na superfície do grão participam nas reações de Maillard durante a torra. 

O processamento húmido, devido à remoção da casca e grande parte da mucilagem, 

apresenta normalmente maior qualidade nas características organoléticas, quando 

comparado com o processamento a seco. Para além disso, é um processo mais estável 

porque existe maior facilidade no controlo das variáveis e, portanto, os resultados 

pretendidos são alcançados com maior frequência. Estas particularidades são refletidas 

no valor de mercado do café, que é significativamente maior quando processado a 

húmido.  O controlo das propriedades ambientais é fulcral para a realização de uma 

fermentação controlada, que produza os subprodutos que induzam as características 

organoléticas pretendidas. A fermentação deve permanecer no intervalo de tempo e 

temperatura ideal, caso algum dos parâmetros não for cumprido a fermentação pode 

deteriorar irreversivelmente as características do grão de café. A fermentação excessiva 
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possibilita a produção e acumulação de produtos químicos não desejados, como o acido 

butírico e propiónico, responsáveis por fornecer cheiros e sabores desagradáveis. 

Paralelamente, numa fermentação demasiado suave a mucilagem não é corretamente 

removida, a excessiva presença de matéria dificulta a posterior secagem do grão. Um 

grão com maior atividade de água proporciona um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de bactérias e fungos durante o armazenamento e transporte (Haile; 

2019). Para aumentar a eficiência de tempo e evitar incerteza na qualidade e segurança 

do grão, é possível substituir a fermentação através de substâncias químicas ou com 

recurso a máquinas modernas que permitem a despolpagem de praticamente toda a 

mucilagem presente (Farah; 2019)  

Após a fermentação as drupas são novamente lavadas com pressão para 

remover a mucilagem fermentada e com pouca aderência a superfície do grão. Devido 

à extensa utilização de água, só é possível usar este método em países onde este 

recurso é abundante. De seguida procede-se à secagem da drupa até atingir um teor 

de humidade na ordem dos 12% (Hoffmann; 2014). 

 

1.3.5 Métodos Híbridos 

Existem metodologias no processamento do café que contêm características do 

método húmido e seco. Os métodos híbridos mais utilizados são o (i) semi-húmido, (ii) 

natural sem polpa e o de (iii) mel.  

O método semi-húmido é principalmente aplicado na Indonésia. Tal como no 

método seco, os grãos são secos após a colheita e descascados, contudo o teor de 

humidade final ronda os 30 - 35%, o que implica uma secagem mais suave. Após a 

primeira secagem retira-se a polpa e o pergaminho do grão, de seguida é aplicada uma 

segunda secagem até o grão adquirir uma humidade relativa de 10 - 12%, o grão de 

café processado contém uma cor verde característica, O processamento semi-húmido 

gera bastantes discordâncias na determinação da qualidade final do grão. A remoção 

do pergaminho numa fase tão preliminar, é tida como um grave defeito que pode 

comprometer a qualidade e segurança dos grãos provenientes deste processo. Por 

outro lado, o processo produz café com características únicas, com baixa acidez e bom 

corpo, normalmente são atribuídas notas organoléticas como tabaco, especiarias e 

madeira. A familiarização do mercado às características do café permite a sua 

continuação apesar da controvérsia de certas etapas (Hoffmann; 2014).  

 O processo natural sem polpa é usado no Brasil e resulta das experiências 

levadas a cabo pela empresa Pinhalense, como forma de produzir um café de elevada 

qualidade com a menor quantidade de água possível. Depois da colheita a drupa é 
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mecanicamente despolpada, seguindo-se uma secagem em pátios extensos. Apesar da 

remoção da polpa, existe uma quantidade significativa de açucares na superfície do 

pergaminho que possibilita a fermentação. A vantagem deste método é a ausência da 

polpa durante a secagem, o que permite um menor risco de defeitos e problemas 

associados à fermentação descontrolada (Hoffmann; 2014)..  

 No processo de mel a drupa é despolpada parcialmente, a percentagem de 

mucilagem deixada depende de cada produtor. Depois da despolpagem, os grãos são 

secos até atingirem um nível de humidade que permita o seu armazenamento, sem 

possibilidade de futuras fermentações ou desenvolvimento de agentes microbiológicas.  

 Apesar dos métodos apresentados serem similares, pequenas diferenças nas 

etapas provocam alterações significativas nas características do grão de café. Cada 

método é escolhido dependendo das condições financeiras e ambientais e das 

características organoléticas pretendidas).   

 

1.3.6 Torra 

A torra é a operação mais complexa e crucial no processamento do café. 

Consiste em submeter os grãos verdes a uma temperatura elevada e controlada durante 

um determinado tempo. A torra é caracterizada em função do tempo e temperatura, 

normalmente são usados os termos: torra ligeira, torra média, torra intensa. 

Adicionalmente, pode-se caracterizar a torra a partir da cor final do grão torrado, no qual 

pode ser denominada de escura, média ou clara (Hoffmann; 2014). 

Inicialmente o processo de torra era realizado através da dispersão dos grãos 

verdes de café em superfícies aquecidas. Nesta metodologia a transferência de calor 

ocorre exclusivamente por condução, o grão é torrado do exterior para o interior, o que 

conduz a uma torra heterogénea. Para além disso, o excessivo aquecimento da 

superfície de modo a torrar devidamente o interior do grão de café, leva inevitavelmente 

à produção de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são um grupo de compostos 

químicos associados a uma maior incidência de cancro (Casal; 2004). Na atualidade 

são utilizados torradores específicos que aplicam a condução, convecção e a radiação 

para a transferência de calor da fonte para o grão de café. Os tipos de torradores mais 

usados são (Hoffmann; 2014): 

Torrador de tambor – Inventado no início do seculo XX, os torradores de tambor 

são os mais utilizados em pequenas e médias empresas. A fonte de calor utilizada é a 

chama, normalmente alimentada com gás, a qual aquece o tambor rotativo. O 

responsável pela torra consegue controlar a intensidade da chama, que equivale à 

temperatura de torra e a quantidade de ar que circula no tambor, o que influência a 
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velocidade na transferência de calor.  

Torrador tangencial – Os torradores tangenciais usam o mesmo princípio dos 

de tambor, a principal diferença é a existência de pás internas que revolvem o café. Este 

tipo de torrador permite uma torra mais homogénea comparativamente ao torrador de 

tambor.  

Torrador de leito fluído – Inventado por Michael Sivetz em 1970, este tipo de 

torrador faz incidir correntes de ar quente sobre os grãos de café. É um processo que 

recorre quase exclusivamente da transferência de calor por convecção. A principal 

vantagem é a maior velocidade da torragem sem comprometer a qualidade final do grão.  

Torrador de centrifugação – São utilizados para torras com elevada 

temperatura e baixo tempo. Os grãos são colocados num cone invertido que roda sobre 

o seu centro, devido à força centrifuga o café permanece em contacto com as paredes 

aquecidas. Este método é maioritariamente realizado com recurso à condução de calor.  

Existe também um método de torragem através da radiação, que usa radiação 

infravermelha ou micro-ondas. Embora permita uma torra significativamente mais 

uniforme, o que se traduz numa maior qualidade do grão torrado, ainda não é aplicado 

à escala industrial.  

 Nos torradores convencionais, tal como no torrador tangencial e de tambor, são 

normalmente utilizadas temperaturas na ordem dos 220 ºC durante 9 a 12 minutos, esta 

metodologia é apelidada de LTLT (low temperatura low time). Podem existir variações 

do método, tal como o prolongamento do tempo de torragem para 14 a 20 minutos, com 

um pequeno ajuste na temperatura. O outro método utilizado é o HTST (high 

temperature short time), que consiste numa torra de 260 ºC durante aproximadamente 

3 minutos, podendo também existir pequenas variações nos parâmetros. O HTLT num 

torrador de leite fluído pode completar a torragem em apenas 90 segundos. Ambos os 

métodos podem ser utilizados para obter café com um perfil organolético diferente, uma 

vez que a acidez, a doçura e a amargura estão correlacionados com o tempo de torra. 

Adicionalmente, existem diferenças económicas em cada método. O HTST para além 

de poupar tempo de produção, que pode ser essencial em fábricas com elevada carga 

produtiva, permite a obtenção de grãos com maior teor de água.  Deste modo, os grãos 

verdes produzidos através do HTST perdem menos peso durante a torragem, o que 

confere uma maior rentabilidade, uma vez que o café é normalmente comercializado por 

gramagem (Illy; 2005) 

 Independentemente do processo e das ferramentas utilizadas na torragem do 

café, este passa por modificações físico químicas similares, das quais podem ser 

divididas em 5 etapas (Hoffmann; 2014):  

1ª Etapa – O café verde contém 7 a 11% de água (w/w), distribuído 
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uniformemente na estrutura do grão. A energia absorvida no início da torra é utilizada 

para a evaporação da água presente. Nesta fase, não ocorre nenhuma mudança 

substancial no grão de café para além da mudança do teor de água. Uma baixa 

presença de água na matriz do grão é importante para possibilitar as futuras reações de 

caramelização.  

 2ª Etapa – Começam as reações de caramelização no grão, a cor do grão muda 

ligeiramente de tons esverdeados para amarelados. Nesta fase ocorre a libertação da 

pele de prata da superfície do café, este produto secundário é recolhido pela ventilação 

do sistema e excretado do processo. A correta remoção da pele de prata durante a 

torragem é extremamente importante na segurança laboral, uma vez que, quando 

exposta a uma elevada temperatura tem tendência a incendiar. Na 2ª etapa acentua-se 

a desidratação do café acompanhado com uma perda gradual de massa (pela 

evaporação da água) e uma expansão da dimensão do grão, devido ao dióxido de 

carbono retido no interior. 

As duas primeiras etapas são as mais demoradas, correspondendo a metade do 

tempo da torra. Apesar de não existir uma grande mudança no grão de café, são etapas 

essenciais na preparação da matriz para as seguintes fases. Se o café não for 

devidamente seco, existe um maior risco de uma torra não uniforme, uma vez que 

transferência de calor numa matriz é diferente dependendo do seu teor de água. A 

diferença no nível de torragem, entre as camadas internas e externas do grão, provoca 

um perfil organolético pouco desejado. O recurso a uma torragem lenta para diminuir a 

diferença de torragem das camadas não é eficaz, assim se as duas primeiras etapas 

não forem bem-sucedidas, o grão de café fica inapto para a comercialização.  

3ª Etapa – A presença de sacarose, polissacarídeos e aminoácidos livres e um 

baixo teor de água, impulsiona reações físico e químicas essenciais para o 

desenvolvimento do perfil organolético do café. Entre as reações mais relevantes estão 

as de Maillard, de caramelização e ainda as de Strecker, que neste caso é caracterizada 

pela reação entre um aminoácido e um α-dicarbonilo levando a formação de 

aminocetona que por sua vez condensa-se para criar compostos heterocíclicos ou reage 

com o formaldeído para formar oxazol.  

Adicionalmente, o interior das células atinge pressões capazes de romper as 

paredes celulares, libertando assim o dióxido de carbono e os compostos voláteis que 

foram criados durante o processo. A libertação dos gases é acompanhada por um 

estalido característico que indica ao responsável da torra a aproximação do fim do 

processo. A partir deste evento, e caso a torragem seja feita manualmente, é necessário 

a constante reavaliação do estado físico dos grãos de café para apoiar a decisão do 

término do processo.  



FCUP 15 

Implementação da EN ISO 22000:2005 numa Empresa de Torrefação 

 

4ª Etapa – Nesta etapa ocorre a continuação das reações físico químicas, 

embora num grau menor. Ocorre principalmente a calibração da cor pretendida no grão 

de café. Devido à progressiva degradação de ácidos, conforme o aumento do tempo de 

torra, é nesta fase que também se calibra pequenos detalhes no perfil organolético do 

grão. Quanto maior for o tempo aplicado nesta etapa maior amargura terá o produto 

final.  

5ª Etapa – A extensão da torra para a 5ª etapa é usada em torras 

escuras/intensas, normalmente associada aos grãos com baixa qualidade como a 

robusta. Ocorre a intensificação do sabor a torrado/queimado independentemente do 

tipo de grão usado, para além disso, os atributos organoléticos únicos de cada grão vão 

sendo destruídos. Normalmente esta etapa é caracterizada por um segundo ruido no 

grão de café, desta vez menos percetível. Os grãos de café que permaneçam 

demasiado no torrador depois do segundo estalido podem ficar queimados, e têm 

grande probabilidade de incendiarem, pondo em causa o sistema produtivo e a saúde 

dos trabalhadores.  

Como é possível observar, as variáveis da torra devem ser estritamente 

controladas, visto que é o processo que determina a maioria das características 

organoléticas do grão de café consumível.  A torra deve assim ser adequada para cada 

tipo de café ou mistura, para salientar ou disfarçar as características de cada produto.  

No grão arábica existe preferência por uma torra mais suave, que possibilita a 

maior retenção nos compostos aromáticos, apreciados neste tipo de grão. Por outro 

lado, o café robusta é normalmente torrado mais intensamente, de forma a disfarçar 

certas características organoléticas menos desejadas. O mercado alvo e a utilização 

futura também envergam bastante influência no tipo de torragem. Os países do sul da 

Europa são conhecidos pela sua preferência por café expresso com sabor pronunciado, 

o que implica uma torra intensa no café. Contrariamente, populações de países como o 

Japão apreciam café com sabores delicados, preferem café de filtro normalmente 

proveniente de grãos arábicos de grande qualidade, que devem ser submetidos a uma 

torra ligeira para preservar o seu aroma/sabor único. 

Normalmente o controlo da torra, nas pequenas e médias empresas, é efetuado 

de maneira empírica e é bastante dependente da experiência do responsável pelo 

processo. O controlo manual é feito por sucessivas observações visuais à cor do grão e 

pela avaliação dos sons durante a torra. Contudo, existem metodologias mais 

automatizadas no controlo da torra, onde são avaliadas as mudanças nos parâmetros 

físicos e químicos correlacionados com as várias fases da torra. A mais prevalente no 

ambiente industrial, é a quantificação da absorção de luz no infravermelho próximo (near 

infrared – NIR). Normalmente neste método, são retiradas amostras no final da torra, as 
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quais são moídos para possibilitar a medição da torra no interior do grão (Casal; 2004). 

A medição por infravermelhos, não possibilita o controlo ao longo da torra. A avaliação, 

no final do processo, apenas permite a eliminação do batch defeituoso e a correção dos 

erros nas futuras torras. Assim, a torra defeituosa não é recuperável o que provoca 

substanciais encargos financeiros na empresa. Existem estudos (Santos et al., 2018) 

que criaram metodologias para a deteção contínua da torra usando a luz infravermelha, 

apesar de demonstrar resultados promissores são necessárias mais experiências nesta 

área para solidificar as metodologias de controle infravermelho contínuo, principalmente 

a nível industrial.   

Outra forma de controlar a torragem do café, é através da medição da massa 

perdida durante o processo. Este método exige o conhecimento do peso e da humidade 

presente nos grãos verdes e torrados, é portanto um método moroso sem aplicações 

industrial eficientes. Algumas metodologias incidem sobre a quantificação de 

marcadores químicos característicos do processo de torragem, tal como a degradação 

dos ácidos clorogénicos, a concentração de trigonelina e o acido nicotínico, entre outros. 

Independentemente da solidez teórica associadas a estes métodos, a necessidade de 

um extenso procedimento, de equipamentos dispendiosos e de trabalhadores altamente 

qualificados, restringe a sua aplicação a uma escala piloto ou a experiências 

laboratoriais (Casal; 2004).  

 

1.3.7 Segurança e Qualidade no Café 

A aferição da qualidade do café é realizada em dois momentos, durante a 

compra do café verde e no café após torrado. Na compra do café verde a qualidade é 

avaliada de maneira relativamente simples e objetiva, normalmente são averiguados 

defeitos visíveis no grão, humidade, existência de pragas, tamanho do grão (categoria 

do grão) e a sua origem, também podem ser incluídos os métodos de processamento 

usados. Após a torra a medição de qualidade é baseada, tal como na maioria dos 

produtos alimentares, nas sensações organoléticas que conferem ao consumidor. A 

avaliação do perfil organolético do café torrado é assim uma avaliação subjetiva, que 

depende de vários atributos presentes no café e da preferência do consumidor final. O 

processo de avaliação é realizado por um painel de provadores treinados que testam os 

seguintes atributos (Illy; 2005):  

Aroma – São sensações provenientes dos compostos voláteis presentes no 

café, que são detetados pelos recetores sensoriais situados na via retronasal. É um 

atributo particularmente importante porque é o primeiro estímulo, juntamente com a cor 

do café percecionado pelo consumidor, e portanto influência as restantes sensações.  
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Flavour – É um anglicismo adotado pela análise sensorial, e refere à junção das 

sensações provenientes do paladar e do aroma.   

Acidez – Atributo pertencente ao sabor, é dependente do número de ácidos 

presente no café verde e do processo de torra aplicado.  

Amargo – É um dos atributos mais intensos no consumo do café. Os principais 

compostos responsáveis por este atributo são a cafeina, os ácidos clorogénicos e as 

lactonas.  

Corpo – É a sensação provocada pelas propriedades reológicas do café. A 

correta preparação da bebida tem uma enorme influência no corpo do café.  De forma 

a normalizar a avaliação reológica do café, a preparação da bebida é cuidadosamente 

realizada segundo um protocolo, assim a variável na avaliação realizada será apenas 

as características do grão de café torrado.  

Avaliação global e sabor residual – A avaliação global é efetuada tendo em 

conta todas as qualidades e defeitos encontrados durante a prova, é também realizada 

uma reflexão sobre o sabor residual que permanece após o consumo da bebida. 

Os atributos mencionados são a base em todas as avaliações da qualidade do 

café. No entanto, certos procedimentos estendem a avaliação a um maior número de 

atributos, como a doçura, balanço de sabores, clareza, entre outros.  

Embora a fragmentação da apreciação do café por atributos sensoriais possa 

ajudar a remover ligeiramente a subjetividade, não a consegue eliminar completamente. 

Para a avaliação da qualidade organolética ser feita de forma mais objetiva, é 

necessário quantificar e avaliar as interações de todos os compostos químicos 

presentes no grão de café. Contudo, ainda não existem instrumentos ou capacidade 

analítica que permita calcular a influência que todas as variáveis presentes têm no perfil 

organolético do café. A avaliação organolética é importante para a diferenciação na 

qualidade dos grãos e serve como referência na aplicação do preço, mas não pode ser 

usado para averiguar os requisitos mínimos de qualidade. Neste âmbito são legalmente 

impostos, através do decreto-lei nº 78/2003, valores de referência de características 

correlacionados com a qualidade que podem ser objetivamente mensurados, das quais 

a (i) humidade máxima, (ii) o teor máximo de cinzas, (iii) quantidade máxima de defeitos, 

e o (iv) teor mínimo de cafeína. As denominações comerciais também são estritamente 

controladas e dependem da formulação alimentar. Desta forma o cliente, a partir da 

denominação, tem a garantia que os ingredientes presentes cumprem com as cotas 

impostas, isto é importante nas misturas de café com ingredientes de menor valor 

comercial, tal como os sucedâneos.   

Em termos de segurança alimentar, o grão de café é um produto alimentar com 

pouco risco de contaminações microbiológicas. Esta resistência pode ser explicada pela 
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baixa atividade da água em quase todo o processamento, e pela torragem que aplica 

altas temperaturas com uma duração considerável. Dado estes fatores, os principais 

contaminantes são físicos e químicos.  

Os contaminantes físicos encontrados no café são pedras, vidros, cordas ou 

outros materiais que estão em contacto direto com o grão durante o seu processamento. 

Usualmente a presença de perigos físicos nos produtos alimentares é considerado uma 

ameaça grave à integridade física do consumidor. No café a gravidade é reduzida, 

devido ao método de preparação da bebida de café, que impossibilita a ingestão dos 

contaminantes físicos. Contudo, podem ser prejudiciais para o bom funcionamento do 

processo, da maquinaria e dos utensílios utilizados durante o processamento e 

preparação, o seu controlo é importante para diminuir o risco de perdas materiais ou 

quebras na produção (CBI, 2020).  

Os perigos mais relevantes para o consumidor final são os químicos, 

principalmente as micotoxinas, os pesticidas e a acrilamida. As micotoxinas são um 

grupo de toxinas produzidas por fungos filamentosos, com propriedades tóxicas, que 

podem eventualmente levar a morte se ingeridos em grande quantidade num curto 

espaço de tempo. Possuem também potencial carcinogénico, quando ingeridos em 

quantidade significativas por um longo período de tempo (Shephard; 2006). A 

proliferação dos fungos filamentosos ocorre quando a secagem dos grãos de café é 

inadequada. Neste caso a atividade da água é baixa o suficiente para impossibilitar a 

proliferação de organismos osmofílicos, mas permite a multiplicação de microrganismos 

xerofílicos, tal como os fungos e as leveduras. Comparativamente aos perigos biológicos 

a destruição das micotoxinas é um processo mais exigente, visto que estes compostos 

contêm uma forte resistência a ambientes com elevada temperatura e com pouca 

atividade da água. Um estudo realizado por Oliveira et al. em 2013, sugere que numa 

torra ligeira (205 ªC durante 13.5 minutos) a destruição da Ocratoxina A, a principal 

micotoxina presente no café, variou entre 56.25% e 73.93%, por outro lado na torra 

escura (224 ºC durante 14 minutos) a destruição já é mais elevada, entre 95.41% e 

97.17%. Conclui-se que a eliminação das micotoxinas que possam estar presentes, 

depende significativamente da intensidade da torra aplicada. Para garantir a 

comercialização de grãos sem níveis de micotoxinas prejudiciais para a saúde, a 

Comissão Europeia (CE) impõe através do regulamento 1881/2006, um limite máximo 

de ocratoxina A de 5 μg/kg para café torrado e moído e 10 μg/kg para café solúvel.  

Em relação aos pesticidas, estes são usados para garantir a inexistência de 

microrganismos que possam prejudicar a qualidade do grão ou a própria produção de 

café. A presença de níveis elevados de pesticidas é um dos problemas mais comuns 

que levam, por parte da União Europeia, à rejeição do café proveniente dos países 
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produtores. A CE estabelece legalmente os pesticidas que são permitidos na produção 

e a concentração máxima dos resíduos (MRLs – Maximum Residue Levels) que 

permanecem no grão (CBI; 2020).  

Por último, a acrilamida é um composto formado nas primeiras reações de 

Maillard durante a torra, através da condensação da asparagina com açucares 

redutores, tal como a frutose ou a glucose, ou com grupos carbonilos reativos. 

Alternativamente, devido às elevadas temperaturas a que os grãos são sujeitos durante 

a torra, existem diferentes vias reacionais que produzem acido acrílico e acroleína, que 

por sua vez reagem com o NH2 presente nos aminoácidos para produzir acrilamida 

(Guenther; 2007).  Estudos com modelos cinéticos, indicam que durante a torra a 

acrilamida é progressivamente degradada, assim, quando mais prolongada for a torra 

menor será a concentração de acrilamida no café (Guenther et al.; 2007). Os efeitos 

negativos que o consumo por via alimentar da acrilamida pode provocar na saúde 

humana carece de uma evidencia sólida. Trabalhos de meta-análise foram realizados 

neste âmbito, concluíram que os estudos não são suficientemente sólidos, 

principalmente na influência da acrilamida na incidência de cancro (Virk-Baker et al.; 

2014). Esta conclusão aliada a dificuldade em controlar e medir os níveis de acrilamida, 

incentivaram os órgãos legislativos europeus a não decretar níveis máximos permitidos 

deste composto, apenas é aconselhado a sua redução e controlo a partir do plano de 

HACCP (CBI, 2020).  

A descafeinação requer medidas adicionais de segurança alimentar, uma vez 

que os solventes usados para a extração da cafeína são impróprios para o consumo 

alimentar. São assim impostos, através da diretiva europeia 2009/32, limites residuais 

máximos para o acetato de metilo (20mg/kg), diclorometano (2mg/kg) e butanona 

(20mg/kg) 

 

1.4 Metodologia de Trabalho 

O presente relatório de estágio incide sobre as atividades realizadas na Sotocal 

produtos alimentares S.A entre outubro de 2019 a junho 2020. O principal objetivo 

proposto foi a revisão e modificação do sistema de gestão da empresa para o 

cumprimento dos parâmetros impostos pela EN ISO 22000:2005.  

A implementação de uma norma ISO apesar de abrangente e transversal á 

atividade de diversas empresas é também bastante especifica, e a sua correta 

implementação deve ser baseada nos processos pertencentes a cada empresa. Assim, 

a fase inicial do estágio incidiu na aprendizagem do funcionamento e organização da 

empresa. Para tal, foi necessário conhecer o papel e as metodologias utilizadas por 
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cada colaborador fabril da empresa, as instalações, a maquinaria e os produtos/matéria 

prima presente.  

Na segunda fase foram estudados os referenciais legais, europeus e nacionais, 

ligados à venda de produtos alimentares e os parâmetros exigidos pela EN ISO 

22000:2005. As informações encontradas foram transpostas para a atividade diária da 

empresa, de forma a detetar possíveis falhas ao nível documental, comportamental ou 

material.  

A terceira e última fase serviu para registar as falhas identificadas no sistema de 

gestão e implementar a sua devida correção. Na impossibilidade da implementação 

durante o período de estágio, foram produzidos documentos que indicam o 

procedimento ideal para a realização das medidas corretivas.  
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2.1 Segurança e Qualidade Alimentar  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a segurança alimentar é 

definida como o grau de confiança perante a possibilidade de um alimento não causar 

doença ou dano ao ser consumido de acordo com a utilização destinada (FAO; 2003). 

O aumento do grau de confiança, conforme descrita pela OMS, é um dos maiores e 

mais antigos desafios que o homem se depara no dia a dia A relação entre o consumo 

de alimentos e a saúde é uma perceção intrínseca à mente dos seres vivos. Pode 

basear-se nos instintos mais primordiais, como a identificação e reconhecimento de 

alimentos naturalmente tóxicos, percetível na maioria dos animais, até à criação de 

métodos que permitem prolongar a duração de um alimento. Estes últimos, foram-se 

desenvolvendo e aperfeiçoando através de inúmeras tentativas e erros, por diferentes 

civilizações em diferentes períodos históricos. Os chineses em 7000 AD através da 

fermentação (McGovern et al.; 2004), os franceses em 1790 com o enlatamento (Garcia; 

2009) são alguns dos exemplos da longa historia da conservação alimentar. A 

descoberta mais importante neste âmbito, foi a utilização do fogo para o processamento 

da comida, uma vez que, permitiu eliminar os microrganismos patogénicos presentes 

na comida e consequentemente aumentar consideravelmente a esperança média de 

vida dos seres humanos. 

A melhoria da segurança alimentar foi lenta até ao sec. XVIII, época em que 

ocorreu a revolução industrial no Reino Unido, a qual resultou na massificação da 

produção alimentar e, consequentemente a massificação dos surtos de doenças de 

origem alimentar (Griffith; 2006).  A industrialização levou à concentração da produção 

alimentar num número reduzido de fábricas que tinham a capacidade de abastecer 

largas zonas geográficas, assim as negligências observadas nas fábricas poderiam 

afetar milhares de consumidores. Para além disso, o incremento na escala de produção 

aumentou consideravelmente a complexidade dos processos transformativos, 

proporcionando assim um maior número de erros ao longo da cadeia (Wallace; 2010).  

Por estas razões surgiu a necessidade da implementação de metodologias que 

garantissem, o máximo possível, a gestão e controlo de todas as etapas dos processos 

fabris.  

Posteriormente, nos anos 60 do seculo XX, a NASA juntamente com a empresa 

Pillsbury, desenvolveu o HACCP com o objetivo de garantir a segurança e qualidade 

alimentar nos alimentos destinados ao programa espacial (Notermans et al; 1998). Esta 

metodologia foi rapidamente aceite pela FDA, contudo a sua implementação na indústria 

alimentar era meramente opcional. A implementação do HACCP implicava um forte 

investimento monetário e temporal sem um retorno facilmente contabilizável. Por essa 
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razão, a aceitação do HACCP por parte da indústria, foi bastante reduzida nos anos que 

sucederam à sua criação.    

A perceção da importância da segurança alimentar por parte dos governos 

começou a ter bastante expressão na década de 90. Um evento claramente responsável 

pela mudança de mentalidade foi o surto de Escherichia coli O157:H7 nos Estados 

Unidos em 1993, que resultou na infeção de 732 pessoas, das quais 4 morreram e 178 

ficaram com lesões permanentes (Weinroth et al; 2018). O surto teve como origem 

rissóis ligeiramente crus, presentes em 73 restaurantes de uma única empresa de 

restauração – a “Jack in the Box”.   Paralelamente, no Reino Unido, começaram a surgir 

surtos de encefalopatia espongiforme bovina, comummente conhecida como a doença 

das vacas loucas. Os surtos, que duraram duas décadas, terminaram na morte de 173 

pessoas e incontáveis perdas económicas para os países envolvidos (Bian, 2000). Estes 

eventos, entre outros, demonstraram aos governos a importância que grandes 

empresas do setor alimentar têm na saúde publica. Decidiram, portanto, que o HACCP 

deveria ser tornado obrigatório e periodicamente monitorizado por órgãos 

governamentais, não o deixado como opcional à gestão privada.  

Atualmente a comercialização de alimentos é uma das atividades mais 

concorrenciais do mundo, em 2015 estima-se que as pequenas e médias empresas no 

setor contabilizavam cerca de 48.1% de todo o capital gerado nesta indústria (FoodDrink 

Europe; 2018). A aproximação do mercado a um modelo de concorrência perfeita, 

juntamente com o crescente acesso da população à informação, impõe a necessidade 

de inovação constante em termos de produtos, serviços e processos de fabrico com o 

objetivo de melhorar margens de lucro, volume de vendas e imagem de marca. O papel 

dos sistemas de gestão da qualidade e segurança alimentar é fundamental neste 

âmbito, visto que o custo associado a uma contaminação acidental dos alimentos, e o 

consequente desenvolvimento de doenças, constitui um risco importante para as 

empresas do setor alimentar. Para além de ter como consequência a perda de dias de 

trabalho, traduzida em diminuição de produtividade, é ainda associada a uma imagem 

depreciativa pelos consumidores, podendo danificar permanentemente a marca da 

empresa. 

Devido à crescente preocupação pela saúde publica por parte das empresas, 

foram criados organismos e grupos de trabalho responsáveis por estudar e delinear 

metodologias que limitem o risco de contaminação. Neste seguimento surgiram vários 

certificados que impõem uma metodologia mais pormenorizada e exigente quando 

comparado ao HACCP. Os certificados mais adotados atualmente são o BRC o IFS e 

as normas ISO. Ao mesmo tempo, a União Europeia tem desenvolvido várias iniciativas 

legislativas, com o intuito de assegurar um elevado nível de proteção da saúde pública, 
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nomeadamente na criação de regulamentos obrigatórios que determinam as 

concentrações máximas de substâncias químicas e microrganismos nos alimentos.  

Apesar da enorme evolução e esforço dos países desenvolvidos no combate à 

falta de segurança e qualidade alimentar, o mesmo paradigma não se verifica nos 

países em desenvolvimento. Nesses países, atualmente, ainda não existe uma 

implementação eficaz de medidas de segurança e qualidade alimentar, quando 

comparados com os países desenvolvidos. Adicionalmente, a precariedade e a falta de 

escolaridade é comum nestas zonas do mundo (UNDP; 2016), o que agrava os riscos 

de segurança para o produto. Os sistemas de gestão da segurança e a qualidade 

alimentar são pouco relevantes ou até desconhecidos pelas empresas produtoras. Este 

panorama traz diversos problemas, uma vez que a maioria da produção mundial da 

matéria prima alimentar é realizada nos países em desenvolvimento, sendo os países 

desenvolvidos os principais responsáveis pela sua transformação. Assim, cabe aos 

distribuidores na Europa fornecerem os meios necessários para garantir a presença e o 

cumprimento dos sistemas de gestão da segurança e qualidade alimentar nos 

produtores. O controlo dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, deve ser feito 

com regularidade, pelas empresas importadoras e autoridades responsáveis. Os 

controlos podem ser feitos nos produtos já inseridos nas plataformas de venda ao 

consumidor final, mas na grande maioria são realizados na fronteira ou antes da sua 

distribuição para o retalho (DGAV; 2016) 

 

2.2 Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo 

(HACCP) 

O sistema HACCP é uma metodologia preventiva que tem como função a 

programação de uma estratégia sistémica que permita identificar, monitorizar e controlar 

os possíveis perigos (biológicos, químicos, físicos). Tem como base a presença e 

cumprimento rigoroso das boas praticas de higiene e produção, e todas as suas 

diretrizes devem estar descritas num sistema documental verificável, que deve ser 

revisto e atualizado periodicamente (Codex; 1997) 

O HACCP traz inúmeras vantagens quando comparada ao controlo e 

monotorização dos perigos apenas no produto final, antes de ser vendido ao 

consumidor: 

- Existe a possibilidade de retirada ou modificação do produto quando este ainda não 

contém elevado valor adicionado, diminuído assim possíveis perdas de capital da 

empresa.  
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- Permite maior rapidez e flexibilidade no controlo dos perigos.  

- Facilita a inspeção por parte das entidades reguladoras. 

 - Devido a padronização, existe maior confiança a nível de comércio internacional, 

traduzindo-se num aumento de exportação e importações.   

O HACCP é extensível a todas as etapas da cadeia de valor nas empresas do 

setor agrícola e alimentar, nomeadamente na plantação, colheita, transformação, 

distribuição/armazenamento e venda, devendo a sua aplicação ser baseada no bom 

senso e evidencias científicas.  

Em Portugal, o HACCP foi aplicado através do Decreto-Lei nº.67/98 de 18 de 

março, que definia a necessidade da existência de três códigos de boas praticas de 

higiene para a restauração. Posteriormente, o documento foi revogado em 2006 devido 

à publicação dos Regulamentos (CE) nº.852/2004 e nº.853/2004 relativos à higiene dos 

géneros alimentícios, e os Regulamentos (CE) nº.854/2004 e 882/2004 relativos às 

autoridades de controlo oficial, visto que estabeleceram guias mais rigorosas e 

detalhados sobre as obrigatoriedades das empresas em relação à segurança alimentar. 

Atualmente, apenas a plantação e colheita não estão ao abrigo da obrigatoriedade por 

parte dos regulamentos descritos. Nestes casos, a manutenção da segurança e 

qualidade alimentar é assegurada pelo cumprimento rigoroso das boas praticas de 

higiene e boas práticas de produção (IPL; 2014)  

 

2.2.1. Fases de Implementação 

A implementação do HACCP é baseada em princípios. Inicialmente, durante a 
sua implementação na NASA nos de 60, os princípios eram apenas três (FDA; 2017): 

 
Princípio 1 – Proceder a uma análise de perigos;  
 
Princípio 2 – Determinar os Pontos Críticos de Controlo (PCCs); 
 
Princípio 3 – Estabelecer procedimentos de monitorização. 
  

Contudo, o programa inicial continha várias lacunas práticas uma vez que não impunha 

a obrigatoriedade: 

- Na determinação dos valores máximos que devem estar presentes nos pontos críticos 

de controlo. 

- Na definição de quais ações devem ser efetuadas se os limites máximos forem 

ultrapassados. 

- Na criação de um sistema de documentos que evidencie todas as mudanças e 

acontecimentos. 
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Para colmatar estas desvantagens a metodologia sofreu um desenvolvimento 

gradual ao longo dos anos e tem atualmente 7 princípios: 

Princípio 1 – Proceder a uma análise de perigos;  

Princípio 2 – Determinar os Pontos Críticos de Controlo (PCCs); 

Princípio 3 – Estabelecer os limites críticos;  

Princípio 4 – Estabelecer procedimentos de monitorização;  

Princípio 5 – Estabelecer ações corretivas;  

Princípio 6 – Estabelecer procedimentos de verificação;  

Princípio 7 – Estabelecer documentação e registos. 

Os princípios apresentados são aplicados com recurso a uma sequência lógica 

de 12 passos, que vão ser resumidos tendo por base as informações presentes na FDA 

(FDA, 2017): 

 
1 - Formação da equipa HACCP 

A entidade deve garantir que a equipa responsável pela criação do HACCP tenha 

conhecimentos e a competência técnica dos produtos e processamentos alimentares 

em causa. Os membros devem provir de vários setores da empresa relevantes na área 

alimentar, nomeadamente microbiologia, química, qualidade, produção e manutenção. 

Não obstante, a presença de colaboradores com especialização nas áreas de marketing 

gestão ou sem especialização também são aconselhadas. Uma vez que, a constituição 

de uma equipa multidisciplinar garante a eficiência e eficácia do plano delineado perante 

as diferentes perspetivas de cada área. A gestão da entidade deve nomear um líder de 

equipa e fornecer todos os recursos necessários para que este possa desempenhar a 

sua função.   

A equipa de HACCP é normalmente constituída pelo: 

Líder – Deve ser um profissional com um conhecimento profundo e global da atividade 

da empresa. Nomeado pela gestão de topo da empresa, na qual deve dar todos os 

recursos necessários para que posso desempenhar a sua função 

Especialistas – Colaboradores com diferentes saberes sobre a atividade da empresa 

que criam e debatem sobre o plano de HACCP.  

Administrativo – Tem como função registar as decisões efetuadas pela equipa durante 

a criação do plano ou durante as reuniões periódicas, de forma a garantir uma boa 

organização e comunicação corporativa.  

A dimensão da equipa deve possibilitar um ambiente produtivo sem impor 

elevada carga laboral em cada membro. É, portanto, aconselhado que a equipa tenha 

entre 2 a 6 membros. Nas pequenas e médias empresas que não contenham recursos 
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humanos especializados, que possibilite a formação de uma equipa de HACCP, é 

aconselhado a contratação de consultores externos para auxiliar a implementação e 

manutenção do plano. 

2- Descrição do Produto  

Devem ser elaboradas fichas técnicas que descrevam detalhadamente o 

produto. Este documento permite não só a familiarização dos colaboradores com todos 

os aspetos inerentes ao produto, mas também agiliza a gestão de decisões baseada 

nas características do produto. 

A descrição do produto deve conter:  

- Composição. 

- Características estruturais e físico-químicas essencialmente aquelas que possam 
promover a sua segurança. 

- Processamento. 

- Tipo de embalagem, incluindo material e condições de embalamento. 

- Como está prevista a sua utilização e distribuição. 

 - Prazo de validade. 

- Condições de armazenamento e transporte. 

- Local de venda 

- Instruções no rótulo. 
 
3 - Utilização Prevista  

A determinação do uso previsto é fundamental para uma avaliação rigorosa dos 

riscos que o produto alimentar pode conter. Nesta etapa, deve-se reunir e definir a 

informação sobre como deve ser preparado o produto ou o seu armazenamento ideal. 

Deve ser também identificada a população alvo a que o alimento se destina, 

especialmente se forem grupos de risco como os idosos, bebés, pessoas alérgicas ou 

intolerantes. 

 
4 - Elaboração de Fluxograma  

Deve ser contruído um fluxograma com a sequencia exata dos passos inerentes 

ao processamento até ao produto final. O fluxograma deve contemplar todas as etapas 

desde a receção da matéria prima até a expedição, e cada ponto do processo deve 

conter a informação considerada relevante para a análise dos possíveis perigos de 

segurança alimentar. 

 
5 - Confirmação do fluxograma in loco 

Esta etapa consiste em comparar o fluxograma teórico com as operações, de 
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modo a corrigir ou adicionar informação que seja considerada relevante. A confirmação 

do fluxograma deve ser efetuada exaustivamente, em várias experiências produtivas, 

de forma a garantir a sua veracidade. O fluxograma deve ser revisto esporadicamente 

ou sempre que existam modificações no processo. 

 
6 - Identificação dos potenciais perigos associados a cada etapa (Princípio 1)  

Deve ser efetuada a análise de todos os perigos em cada etapa do processo, a 

análise permite identificar e registar os perigos cuja eliminação ou redução seja 

essencial para a produção de produtos seguros.  

Na identificação dos perigos, é dado maior relevo aos alimentos suscetíveis à 

deterioração, como por exemplo alimentos com elevada atividade da água, pH 

moderado ou nutricionalmente densos. Adicionalmente deve ser tido em conta o tipo de 

consumidor final do alimento. Os alimentos dirigidos às populações de risco devem 

conter procedimentos mais rigorosos na análise de risco. O tipo de contaminante 

também é relevante neste exercício, é necessário determinar a sua natureza, as 

condições de sobrevivências e multiplicação e a produção ou persistência de toxinas e 

agentes químicos ou físicos nos alimentos. A análise de perigos é efetuada através de 

uma matriz de risco, que tem em conta a severidade e frequência do perigo em questão, 

a pontuação de cada parâmetro deve ser efetuada tendo em conta uma sólida revisão 

bibliográfica e/ou eventos passados nas empresas do mesmo setor. Os perigos 

considerados nulos ou baixos não devem contar no plano de HACCP. 

Os perigos identificados pela análise devem estar associados a medidas 

preventivas que possibilite a sua eliminação ou redução. Pode ser necessário 

implementar mais do que uma medida de prevenção para controlar determinado perigo 

específico e a aplicação de uma medida pode controlar mais que um perigo. 

 
7 - Identificação dos pontos críticos de controlo (Princípio 2) 

As identificações dos pontos críticos de controlo requerem o uso de uma 

abordagem lógica padronizada que seja constante ao longo do tempo. Por essa razão 

é utilizada a árvore de decisão fornecida pelo Codex Alimentarius. Cada perigo é 

avaliado pela árvore de decisão e é determinado o seu grau de probabilidade e 

severidade, que deve ser analisado com base numa informação científica ou legislativa. 

Não existe um limite rígido para o número máximo de PCC, este irá sempre depender 

da complexidade do processo em causa, contudo um processo com elevados PCC pode 

induzir à falta de eficiência e aumento da complexidade do cumprimento do HACCP, 

podendo provocar uma diminuição da qualidade e segurança alimentar. Apesar de não 

ser necessário existir um PCC para cada perigo presente no processo, é necessário 
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tomar medidas concretas para garantir a redução de todos os perigos identificados.  

 

8 - Estabelecimento de limites críticos de controlo (Princípio 3) 

Cada medida de controlo associada a um ponto crítico de controlo deve dar 

origem a um limite crítico específico. O Limite critico é um valor máximo ou mínimo 

facilmente quantificável (ex. temperatura pH etc.) que estipula se determinado 

parâmetro está dentro ou fora da conformidade. Os parâmetros devem estar sempre 

dentro da legislação aplicável, e quando tal não for possível deve haver limites críticos 

internos suportados pela bibliografia. Em alguns casos apesar de haver legislação 

presente as empresas determinam limites críticos internos mais rigorosos de forma a 

reduzir o risco de ultrapassar os limites oficiais. 

 

9 - Estabelecimento dos procedimentos de monitorização (Princípio 4) 

Este passo serve para delinear um programa de monotorização e registo, que 

permita assegurar o cumprimento dos limites críticos criados para cada PCC.  A 

monotorização deve ser eficaz e deve permitir uma rápida atuação em caso de 

ultrapassagem do limite critico. Os registos devem ser claros, atualizados e assinados 

pela pessoa responsável. 

 

10 - Estabelecimento das ações corretivas (Princípio 5) 

O plano de ações corretivas é um conjunto de medidas que indica os 

procedimentos que se devem efetuar nos casos em que o limite crítico é ultrapassado. 

As ações corretivas devem descrever as ações que devem ser efetuadas perante a não 

conformidade, identificar o destino do produto não conforme e registar as causas e 

medidas realizadas em todas as não conformidades previamente existentes. Todos os 

documentos inerentes ao plano de ações, devem estar identificados com a pessoa 

responsável pela sua aplicação.  

 

11 - Estabelecimento de procedimentos de verificação (Princípio 6) 

O estabelecimento de procedimentos de verificação é essencial para garantir 

que o plano de HACCP é valido e eficaz no controlo da segurança e qualidade alimentar. 

Normalmente é realizado por entidades/ pessoas que não estão associadas à realização 

e manutenção do plano de HACCP. A verificação é normalmente realizada com recurso 

a auditorias ao plano e análise a amostras aleatórias.  

   

12 - Estabelecimento de documentação e recolha de dados (Princípio 7) 

A décima segunda etapa serve para estabelecer um sistema documental que 
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descreva o plano de HACCP, bem como todas as ocorrências observadas. O sistema 

deve ser bem organizado e claro de forma a possibilitar a revisão e atualização de todas 

as partes envolventes. 

 

 

2.3 Normas ISO  

 

2.3.1 Introdução 

A normas ISO são documentos que contém diretrizes que orientam uma 

empresa a implementar um sistema organizacional em diferentes áreas da gestão. A 

sigla ISO é referente a International Organization for Standardization, uma entidade não 

governamental, com sede em Genebra e fundada em 1946. A instituição é composta 

pela associação das organizações responsáveis pela normalização de cada um dos 

países membros, que atualmente são 157. Cada membro do comité tem direito a um 

voto, independentemente do tamanho geográfico, tamanho da população ou poder 

económico do país que representa. O representante Português no comité da ISO é o 

Instituto Português de Qualidade, que é responsável pela coordenação do sistema 

português da qualidade e pela promoção e desenvolvimento de atividades de 

normalização, metrologia e qualificação. (ISO, 2020; IPQ, 2020) 

A ISO foi fundada com o objetivo de desenvolver metodologias padronizadas, 

que permitam garantir que as empresas certificadas cumprem com os parâmetros 

exigidos pela norma. Desta forma, existe uma maior confiança de comércio entre 

empresas situadas em diferentes ambientes legislativos. O menor risco na transação 

comercial é normalmente valorizado pelo mercado, traduzindo-se num maior retorno por 

unidade ou um aumento do número total de unidades vendidas.   

 

2.3.2 Certificação de um Sistema de Gestão 

A certificação é um processo no qual uma entidade reconhecida, independente 

e externa, garante por escrito que determinado processo, produto ou serviço, se 

encontra de acordo com as diretrizes pretendidas. Os referenciais usados para o 

delineamento das diretrizes são usualmente normas estabelecidas internacionalmente. 

O processo de certificação é uma ação voluntaria aberta a todas as organizações, 

independentemente da sua atividade económica ou dimensão. Não obstante, a 

imposição do mercado por produtos ou serviços provenientes de sistemas de gestão 

normalizados é cada vez maior, o que pressiona as empresas a iniciar as certificações 

mais prevalentes no setor económico em que estão situadas (APCER; 2020). A 
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exigência do mercado por certificações pode ser explicada por, principalmente, dois 

fatores: 

- O aumento da importância e perceção da segurança e qualidade dos produtos 

por parte do consumidor final. O mercado é uma representação das exigências e 

pretensões dos consumidores, uma qualidade e segurança constante ao longo do tempo 

é um dos principais fatores na perceção de valor e uma exigência comum na transação 

comercial. Logo, existe um grande foco neste âmbito por parte das empresas de toda a 

cadeia de produção de um determinado produto ou serviço. A maneira mais simples e 

direta de comunicar uma grande consistência na qualidade e segurança é através de 

certificações do sistema de gestão (Paiva, A; 2009).   

- Redução de potenciais custos relativos a auditorias de segunda parte. As 

empresas com foco na qualidade e segurança dos produtos ou serviços, necessitam de 

efetuar auditorias de segunda parte aos fornecedores não certificados, para garantir que 

estes cumprem com os requisitos exigidos. As auditorias constantes acarretam elevados 

custos para as empresas e uma perda de eficiência considerável na procura e 

manutenção dos melhores fornecedores (Paiva, A; 2009).   

A elaboração de um sistema de gestão apto para a normalização exige um 

considerável investimento de recursos humanos e financeiros, a grandeza dos recursos 

despendidos está diretamente correlacionada com a complexidade das operações e do 

tamanho da empresa. Após a elaboração e respetiva certificação, existe ainda um gasto 

de recursos recorrentes na manutenção do sistema de gestão, uma vez que a 

certificação é temporária (APCER; 2020a). 

A revisão da certificação é feita periodicamente através de auditorias de 

renovação e acompanhamento. A auditoria de acompanhamento tem como objetivo 

melhorar a eficiência do sistema, e verificar se os parâmetros indicados pela norma 

continuam dentro da conformidade. Se existirem não conformidades ou não 

conformidades maiores, é realizado um plano com as ações corretivas que empresa 

necessita de implementar. A falta de resposta ao relatório de auditoria no prazo de trinta 

dias ou a incapacidade na correção das não conformidades maiores no prazo de quatro 

meses, pode justificar a suspensão da certificação.  A auditoria de renovação pretende 

avaliar todos os requisitos impostos pela norma de referência, confirmando assim a 

continuidade da certificação do sistema de gestão. Tem como principal objetivo a 

avaliação dos relatórios emitidos pelas auditorias de acompanhamento e a verificação 

de alterações significativas no sistema de gestão. A ocorrência de mudanças que 

comprometem o bom funcionamento do sistema de gestão impede a sua renovação.  O 

espaço temporal entre a concessão da certificação e as respetivas auditorias de 

acompanhamento e renovação vêm indicadas no certificado emitido (APCER; 2020a).   
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As diferentes fases na implementação de uma norma ISO estão apresentadas a 

seguir:  

1 - Pedido de Certificação; 

2 - Instrução do Processo; 

3 - Visita Prévia (etapa opcional); 

4 - Auditoria de Concessão  

6 - Resposta da Organização  

7 - Análise do Relatório e Resposta; 

8 - Decisão de Certificação; 

9 - Auditorias anuais de Acompanhamento 

          10 - Auditoria de Renovação 

 

2.3.3 ISO 22000:2005 

A ISO 22000 é uma norma publicada em 2005 que resulta da colaboração da ISO 

e do comité europeu de normalização, por essa razão é classificada como uma norma 

ISO e uma norma europeia (EN) sendo a sua denominação de EN ISO 2200:2005. A 

norma publicada foi complementada com mais duas publicações a ISO/TC 22004:2005 

– ““Food Safety Management Systems – Guidance on the Application of ISO 

22000:2005”, que orienta a implementação da norma, e a ISO/TS 22003 – “Food safety 

management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of 

food safety management systems”, que determina os requisitos para as entidades 

certificadoras. (APCER; 2020b)  

A norma EN ISO 22000:2005 foi a primeira norma internacional relacionada 

exclusivamente com a segurança alimentar, destina-se às empresas que pretendem 

implementar um sistema de gestão de qualidade e segurança alimentar (SGQSA) mais 

exigente, transparente e coerente do que o exigido por lei. Esta norma aplica-se a todas 

as fases da cadeia alimentar, desde a produção até à venda, mas também, pode ser 

implementada nas entidades secundárias à cadeia alimentar, como as empresas 

produtoras de materiais de embalagem, empresas de equipamento industrial entre 

outros. A globalidade da sua aplicação no ramo alimentar permite a harmonização de 

todos os agentes responsáveis pelo produto final. (APCER; 2020b)  

A norma tem como principal foco a organização e determinação do nível de 

importância de cada perigo identificado, incluindo os perigos que possam estar 

associados ao tipo de processo e às instalações utilizadas. Para tal, é baseada em cinco 

elementos essenciais: 
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1 - Gestão do sistema   

Trata do estabelecimento, aplicação e revisão de um sistema de gestão da segurança 

e qualidade alimentar que enquadre todas as atividades de uma organização. A EN ISO 

2200:2005 é uma norma dinâmica que possibilita a integração dos sistemas de gestão 

em vigor ou futuros no SGQSA, criando assim um sistema de gestão único e 

simplificado. 

Apesar de não estar implícito na fundamentação da norma, a criação de um SGQSA 

com uma abordagem por processos é recomendada pela ISO/TS 22004. Esta 

metodologia é adotada pela EN ISO 9001:2008, e permite a divisão das operações em 

passos simplificados, bem como as diferentes interações e combinações que possam 

surgir entre eles. Desta forma é possível gerir de forma mais eficiente as atividades e os 

recursos necessários. Na figura 3 está representado um exemplo de uma abordagem 

baseada em processos. 

 

Existem três tipos de processos: 

Processos de Gestão - Definem as estratégias e linhas de orientação dos 

diferentes tipos de processo, garantindo o planeamento, execução, controlo e avaliação 

continua da organização e necessidade dos recursos associados.  

Processos de Realização – estão diretamente envolvidos na conceção do 

produto ou serviço, desde a relação com os fornecedores até à sua venda e 

transferência para o comprador, bem como na assistência pós-venda. 

Processos de Suporte - Sustentam as atividades de gestão e negócio 

Figura 3 - Ilustração de uma abordagem baseada em processos 
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fornecendo inputs sobre tecnologia, RH e outras funções auxiliares à atividade da 

empresa. 

Adicionalmente também é possível integrar a metodologia Plan-Do-Check-Act (PDCA), 

ao sistema de gestão. Esta metodologia procura a melhoria continua e pode ser 

resumida da seguinte forma: 

Planear (Plan) – Estabelecimento dos objetivos das partes interessadas e os processos 

necessários para os obter. 

Executar (Do) – Implementar os processos na atividade da empresa. 

Verificar (Check) – Monitorizar e verificar os processos ou os produtos e comparar com 

os objetivos, políticas e requisitos pretendidos e documentar os resultados.  

Atuar (Act) – Criar e executar ações que para melhorar continuamente o sistema.  

A estrutura pormenorizada da metodologia PDCA encontra-se no anexo I. 

 

2 – Comunicação Interativa  

A passagem de informação ao longo da cadeia do processamento alimentar é 

essencial para a manutenção da segurança e qualidade do produto final. A comunicação 

pode ser dividida em interna e externa.  

A comunicação interna são os canais de informação estabelecidos dentro da 

empresa que permitam uma interligação eficiente e simplificada entre os diferentes 

departamentos e os membros que o integram. A EN ISO 22000:2005 tem um foco 

elevado na comunicação vertical, ou seja, na avaliação e qualidade da informação entre 

a gestão de topo os técnicos e os operadores. Contudo, a informação horizontal também 

deve ser incentivada, uma vez que é importante na solidificação das informações 

provenientes da gestão de topo.  

A comunicação externa é realizada entre as organizações a jusante e montante 

da cadeia da produção alimentar, é requerido na garantia da segurança e qualidade do 

alimento final e é basilar em várias ferramentas que servem este propósito, tal como o 

sistema de rastreabilidade. A comunicação externa também inclui a passagem de 

informação entre a empresa e o consumidor final, e como tal, influência 

significativamente a imagem de marca. 

 

3 – Programa de Pré-Requesitos (PPRs) e Programa de Pré-Requesitos 

Operacionais (PPROs)   

 Os PPRs é um programa que contém as linhas orientativas para as atividades 

de base ou auxiliares nos processos da empresa, de forma a reduzir a probabilidade de 

contaminação do produto a partir das possíveis fontes de contaminação presentes. Os 

PPRs fazem parte do âmbito das boas práticas de fabrico, prevenção e controlo de 
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pragas e programas de limpeza e desinfeção. A sua execução é focada em perigos 

genéricos da produção que podem ser eliminações com ações simples e fáceis de 

executar, e não baseada em perigos específicos. Não obstante, os PPRs devem ser 

exclusivos de cada empresa, e serem apropriados para as características do setor 

alimentar em que se insere.  

 Os PPROs têm como objetivo controlar ou reduzir perigos identificados no 

produto ou no processamento deste. Devido às dissemelhanças entre os processos de 

diferentes empresas, mesmo situadas no mesmo setor alimentar, o delineamento dos 

PPROs deve ser altamente especifico para cada processo produtivo.  

  

4 – Plano de HACCP   

 A norma EN ISO 22000 tem por base um plano de HACCP funcional, que serve 

para auxiliar o controle ou mitigação dos perigos identificados em todos os processos 

da empresa. O plano de HACCP gere os PPRs e os pontos críticos de controlo 

identificados, os restantes perigos são geridos pelo programa de pré-requisitos 

operacionais. Para avaliar a natureza dos principais perigos e o seu plano de gestão, 

são realizadas avaliações à sua probabilidade e severidade para determinar a sua 

significância, se o perigo for significativo são aplicadas questões presentes numa árvore 

de decisões. Os perigos não significativos são remetidos para os PPROs e os perigos 

significativos com uma avaliação concordante da árvore de decisão são considerados 

PCC e supervisionados pelo plano de HACCP.  Assim, durante a análise de perigos a 

organização determina o plano que supervisiona cada perigo, de forma a este ser 

contido de maneira eficiente e eficaz. 

 

5 – Rastreabilidade  

 A presença de um sistema que possibilite a rastreabilidade de todos os 

componentes e processos de um produto final é essencial na implementação da EN ISO 

22000. A rastreabilidade não melhora diretamente a qualidade e segurança alimentar 

do produto, mas é uma ferramenta que permite averiguar a origem da falha quando o 

produto final não se encontra dentro as especificações pretendidas. A rastreabilidade é 

assim essencial na melhoria continua e na identificação de erros ao longo da cadeia 

alimentar. Nas situações mais graves e extensas, pode existir a recolha dos produtos 

defeituosos, nestes casos o sistema de rastreabilidade é usado para identificar os 

produtos que sofrerem os mesmos processos ou implementaram a mesma matéria 

prima. Apesar da rastreabilidade estar presente no plano de HACCP e ser legalmente 

exigida pelo regulamento (CE) n.º 852/2004, a EN ISO 22000 realça a importância da 

sua eficiência ao destacá-la do programa de HACCP.  



36 Implementação da EN ISO 22000:2005 numa Empresa de Torrefação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – IMPLEMENTAÇÃO 

DA NORMA EN ISO 

22000:2005 

 

 
 

 

 

 

 

 



FCUP 37 

Implementação da EN ISO 22000:2005 numa Empresa de Torrefação 

 

3.1 Requisitos Documentais  

 

3.1.1 Generalidades  

O sistema de documentação de uma empresa, é o conjunto de informações 

referentes à sua atividade ou à atividade de parceiros, exposta em formato digital ou 

físico. O arquivo documental é essencial no bom funcionamento empresarial, visto que 

facilita a procura de informação e possibilita o registo de acontecimentos e 

responsabilidades. Desta forma, a disposição de uma documentação organizada e pré-

definida é essencial para a criação e manutenção de um sistema de qualidade e 

segurança eficaz. Na Sotocal a documentação é estruturada em quatro níveis 

hierárquicos, os quais estão representados na figura 4.  

 Manual da Qualidade – Possui o sistema de gestão que demostra a 

metodologia empregue para o cumprimento dos requisitos exigidos pela norma EN ISO 

22000:2005. O manual da qualidade é a base da restante documentação e apoia a sua 

interação.  

 Procedimentos – Descrevem as atividades globais dos processos produtivos 

da empresa e as atividades suplementares associados a seu correto funcionamento. 

Nos procedimentos também são documentadas as responsabilidades (quem, o quê, 

quando e onde) das atividades mencionadas.  

 Instruções de trabalho – A atividade laboral é dividida em pequenas tarefas, 

as quais são descritas pormenorizadamente. As tarefas descritas devem ter um 

Manual de Qualidade 

Procedimentos 

Instruções de Trabalho 

Registos 

Figura 4 -Representação da estrutura da documentação no SGQSA 
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conteúdo simples e generalizado, a excessiva minuciosidade pode pôr em causa a sua 

aplicação, controlo e a eficiência do processo.  

 Registos - São o conjunto de documentos onde são registados os parâmetros 

que permitem confirmar se os processos foram realizados conforme descrito nos 

procedimentos. São assim documentos essenciais numa auditoria para comprovar o 

bom funcionamento do sistema de gestão da segurança e qualidade alimentar.  

 

3.1.2 Controlo de documentos  

A Sotocal tem implementado um sistema de controlo documental, que tem como 

finalidade definir e documentar o método de gestão dos documentos relevantes para o 

Sistema de Segurança e Qualidade Alimentar, de forma a garantir:  

          - A disponibilidade de informações atualizadas e adequadas no espaço e tempo 

em que são necessárias; 

          - O estabelecimento das responsabilidades pela sua elaboração, aprovação, 

distribuição, arquivo e destruição. 

 O departamento de segurança e qualidade alimentar é o principal responsável 

pelas atividades inerentes ao bom funcionamento do sistema de controlo documental. 

Não obstante, a Sotocal incentiva a cooperação e envolvimento de todos, promovendo 

assim, que para além do departamento de segurança e qualidade, os restantes 

colaboradores tenham um papel predominante na elaboração, revisão e distribuição dos 

documentos que compõem o sistema. Para tal, é providenciado a formação necessária 

aos funcionários que utilizam a documentação. 

 Todos os documentos estão presentes no sistema informático da empresa, 

fisicamente estão impressos e organizados em dossiers os documentos mais 

importantes e indispensáveis na laboração diária. A impressão dos documentos facilita 

a sua consulta e registo na fábrica, uma vez que não existe acesso a computadores 

nesta parte da empresa.  

 A organização dos documentos é feita através da sua divisão em módulos e 

secções, que são dispostas num cabeçalho (figura 5), juntamente com a numeração da 

página e o número total de páginas do documento.  

 

Figura 5 - Cabeçalho presente na documentação da empresa 
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No rodapé (figura 6) está presente o nome, a data e a assinatura do responsável pela 

auditoria, validação e aprovação. 

 
 

 

 

Todos os módulos contêm um documento (figura 7) onde são registadas as 

revisões efetuadas, identificando a versão do documento, a data, a pessoa responsável 

pela autoria, aprovação e o motivo que levou à revisão do documento também deve ser 

detalhado. Paralelamente, o sistema digital da empresa contém um documento 

exclusivo para a identificação dos vários módulos e secções presentes, facilitando assim 

a sua procura. Após as alterações as versões obsoletas dos documentos são retiradas 

de circulação e arquivadas num dossiê/pasta digital devidamente identificados como 

“obsoletos”. Desta maneira é assegurada a utilização das últimas versões existentes no 

sistema pelas partes interessadas.   

 

Figura 7 – Modelo do registo das revisões documentais.  

Para além dos documentos emitidos internamente, e externamente pelos 

fornecedores, os responsáveis pelo sistema de segurança e qualidade alimentar 

mantêm o arquivo das normas e outra regulamentação relevantes para a atividade da 

Sotocal. O controlo da atualização dos referenciais é efetuado anualmente, recorrendo 

às entidades nacionais ou internacionais que sejam detentoras de informação sobre 

atualização das mesmas.  

No início do estágio havia no sistema poucos referenciais para suportar a criação 

e revisão dos documentos que expõem as características pretendidas na matéria prima 

e produto final (ex. ficha técnica do produto acabado). Para colmatar esta falha, foram 

levantados documentos, no website da FDA, FAO (Codex Alimentarius) e da EUR-lex 

que continham os limites legais e recomendações sobre os atributos físico-químicos dos 

produtos comercializados, e da matéria interveniente no processo de produção destes. 

Foi também atualizada a organização dos documentos dispostos nas pastas digitais e 

físicas, conforme a metodologia exposta. 

Figura 6 - Rodapé presente na documentação da empresa 
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3.1.3 Controlo de Registos 

Na Sotocal a impressão, arquivo e elaboração dos documentos destinados ao 

registo das atividades são da responsabilidade do departamento da segurança e 

qualidade alimentar. O preenchimento dos registos é maioritariamente realizado pelos 

responsáveis de cada processo/tarefa, sendo posteriormente revistos pelos 

responsáveis da qualidade alimentar. Os registos realizados devem estar devidamente 

preenchidos, recuperáveis, elegíveis e devem facilitar a identificação do processo e do 

seu responsável. A empresa estabelece um período de retenção para os diferentes 

registos, que deverá ter em consideração o tempo de vida útil do produto, no caso dos 

registos associados a produção. Para os registos suplementares às atividades de 

produção (ex. limpeza de superfícies) o tempo de arquivo é determinado através da 

legislação, recomendações das instituições de referência ou parâmetros internos.  

Neste âmbito, foi realizado a transposição dos registos antigos em formato físico 

para o formato digital. A presença dos documentos nos dois formatos diminui o risco de 

perdas documentais e facilita a sua identificação e procura. Os novos registos realizados 

tiveram o processo contrário, eram primeiramente elaborados em formato digital e 

posteriormente impressos, com exceção dos registos efetuados pelos colaboradores 

fabris. Neste caso, eram registados em papel e convertidos para a versão digital no final 

de cada semana, semanalmente também era verificado e analisado a sua conformidade 

com os resultados pretendidos.  

 

3.2 Responsabilidades da Gestão 

 

3.2.1 Comprometimento da Gestão 

A gestão de topo da Sotocal é compreendida por 4 administradores com elevada 

experiência na produção e comercialização do café. A administração está comprometida 

na elaboração de políticas e estratégias que assegurem a satisfação do sistema de 

gestão conforme a norma. Para tal: 

- Contactam e reúnem dados sobre as partes interessadas para a análise das 

suas expectativas, necessidades e satisfação geral; 

- Contactam com os colaboradores para fornecer e recolher informações sobre 

o funcionamento da empresa e discutir os objetivos e problemas existentes; 

. Avaliam a disponibilidade financeira, material, temporal e humana para a 

manutenção e melhoria na qualidade e segurança na produção de alimentos, bem como 
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na segurança no trabalho dos colaboradores;   

  

3.2.2 Política de Segurança  

A administração acredita que um bom desempenho da qualidade e da segurança 

alimentar é considerado, não só uma condição necessária para a sobrevivência a longo 

prazo, mas também um requisito de produtividade e competitividade a curto e médio 

prazo. A Gerência da Sotocal, assume, por isso, o compromisso desse desempenho, 

de acordo com os objetivos estabelecidos e da implementação do sistema de segurança 

alimentar, visando: 

- Prevenir a ocorrência de efeitos adversos para a saúde dos seus clientes, 

através da identificação dos perigos e adoção das respetivas medidas preventivas, 

análise de riscos e determinação dos pontos críticos de controlo e respetiva 

monitorização e medidas corretivas; 

-  Cumprir a legislação e outros requisitos, de acordo com os objetivos traçados; 

- Monitorizar, controlar e rever periodicamente o cumprimento dos objetivos e 

dos próprios sistemas, promovendo assim a sua melhoria contínua; 

 - Assegurar a efetividade e eficácia das medidas tomadas e a tomar, pela 

conjugação da verificação da competência (e sua melhoria se necessário), da existência 

de recursos adequados (em equipamento, materiais e tempo para execução), da 

atribuição de autoridade e da responsabilidade nas tarefas; 

- Melhorar o desempenho da qualidade e de segurança alimentar, através de 

auditorias e do tratamento adequado das não conformidades e erros eventualmente 

cometidos; estes serão objeto de estudo, análise (incluindo atribuição de 

responsabilidades), adoção de medidas corretivas e verificação da sua adoção e 

eficácia; 

- Utilizar os investimentos, nas boas práticas de higiene e fabrico para melhorar 

a produtividade da empresa; 

- Coordenar a integração do sistema de segurança alimentar com o sistema de 

gestão global da empresa; 

- Rever a política sempre que necessário, para que se mantenha apropriada. 

 

3.2.3 Planeamento do Sistema de Gestão da Qualidade e 

Segurança Alimentar  

Inicialmente, as atividades de planeamento, eram efetuadas tendo como base o 
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manual de segurança e apresentavam os mesmos objetivos anualmente – o 

cumprimento dos requisitos exigidos pelo HACCP. Embora os objetivos propostos 

fossem suficientes para garantir a segurança e qualidade dos produtos comercializados, 

a sua estagnação não permitia o desenvolvimento de uma melhoria progressiva das 

atividades. Deste modo, durante o estágio, foram feitos esforços na transformação para 

uma política de segurança dinâmica. Juntamente com a gestão da empresa, foi definido 

um planeamento que, para além de incluir os novos requisitos da EN ISO 2200:2005, 

procura analisar o desempenho anual das operações, com o intuito de criar objetivos 

mais exigentes e progressivos ao longo do tempo.  Na elaboração dos objetivos foram 

planeados os procedimentos, as datas previstas para o seu alcance, os responsáveis 

por cada etapa do processo e os recursos necessários. Os objetivos planeados devem 

ser revistos anualmente ou após uma mudança drástica nas variáveis que os 

influenciam (ex. recursos financeiros). O planeamento implementado procura a 

excelência e a melhoria contínua das operações a partir de objetivos concretos e 

quantificáveis, o cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pela norma EN ISO 

22000:2005 ou o HACCP passa a ser o mínimo proposto e não o objetivo anual do 

sistema de gestão 

 

3.2.4 Responsabilidade e Autoridade 

  Todos os colaboradores da Sotocal têm conhecimento das responsabilidades, 

tarefas e autoridade que estão associados à sua posição laboral e hierarquia da 

empresa. A segurança e qualidade alimentar está presente nas suas decisões durante 

as atividades diárias, paralelamente a importância do papel de cada pessoa na política 

e objetivos é devidamente comunicada pela administração da empresa. A empresa 

possuía inicialmente a documentação de um breve resumo sobre as principais 

responsabilidades e atividades e cada cargo laboral. A informação presente na 

documentação foi revista e ampliada, para este fim foi realizado um manual de funções 

que descreve as atividades diárias previstas, as competências necessárias, as 

responsabilidades e os esforços inerentes a função de cada colaborador. A 

diferenciação na descrição de cada trabalhador, principalmente fabril foi bastante 

reduzida, uma vez que a empresa tem poucas pessoas empregadas. Para além disso a 

nível de fábrica a hierarquia tem uma natureza moderadamente horizontal, e portanto 

existe grande fluidez na atribuição das tarefas e responsabilidades diárias.  

Em relação à gestão de topo, existe na empresa uma grande concentração de 

responsabilidades num reduzido número de pessoas. Atualmente 3 pessoas são 

responsáveis pela gerência, departamento financeiro, direção comercial/vendas e pela 
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segurança alimentar, e embora cada pessoa se especialize em determinada área é 

comum a supervisão de todos os departamentos mencionados. A concentração de um 

vasto número de tarefas em poucas pessoas pode ser vantajosa, porque permite uma 

toma de decisões facilitada, sem intermediários e passagem de informações 

ineficientes, também possibilita aos tomadores de decisão a ponderação das 

consequências da decisão nos diferentes departamentos.  Por outro lado, dificulta a 

perceção de todos os fatores e variáveis de cada atividade, a grande afluência de 

informação multidisciplinar pode condicionar a boa tomada de decisão. Adicionalmente, 

a supervisão alargada tem um consumo elevado de tempo, o que pode ocasionar a 

hierarquização da relevância de cada decisão a tomar. Neste caso, as decisões menos 

importantes são negligenciadas ou adiadas apesar de poderem influenciar 

significativamente as atividades da empresa.  

Deste modo, a diluição de responsabilidades, a partir da contratação de 

colaboradores ou através de formação especializada pode ser uma mais valia para o 

sistema de segurança alimentar. Na figura 8 está representado os vários departamentos 

da empresa. 

 

3.2.5 Responsável da Segurança Alimentar   

Na Sotocal o responsável pela segurança alimentar possui larga experiência e 

conhecimento do processo produtivo da empresa e da segurança alimentar exigida. 

Para além disso, pertence à administração, o que confere autoridade e autonomia para 

assegurar os diferentes procedimentos que garantam a qualidade e segurança 

alimentar. O apoio burocrático e revisão das medidas efetuadas, ações corretivas 

implementadas, não conformidades detetadas ou qualquer ação relevante no sistema 

de segurança alimentar é auxiliada pela XZ Consultores SA com quem a Sotocal tem 

uma avença para apoio mais profissional e técnico da área. 

Figura 8 - Organigrama da Sotocal Sociedade Torrefatora de Cafés Angola Lda 
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3.2.6 Comunicação Externa 

A comunicação externa presente, garante a passagem de informação relevante 

entre as empresas da cadeia alimentar, a jusante e montante da Sotocal. A empresa 

mantém boas relações comerciais com os seus parceiros e clientes, e proporciona os 

meios disponíveis para a manutenção das plataformas de comunicação. O fornecimento 

de documentos, relativos ao sistema de segurança e qualidade alimentar, é efetuado 

sempre que solicitado pelas partes interessadas. As plataformas preferenciais para a 

distribuição de informação são o telefone e o e-mail, ocasionalmente a comunicação de 

assuntos relevantes para o sistema é feita pessoalmente. Apesar da Sotocal conter uma 

comunicação externa bem implementada, o seu registo não era feito de maneira 

adequada, principalmente quando a passagem de informação era efetuada entre os 

pequenos clientes e os comerciais.  

De maneira a reduzir possíveis perdas de informação, que são comuns na 

passagem de informação entre várias agentes, foi desenvolvido um documento que 

regista as reclamações e ocorrências recebidas pelos clientes e parceiros, o ficheiro 

também produz uma análise estatística automatizada.  Idealmente deveria existir um 

plano de comunicação externo, que definisse e relacionasse a pessoa responsável e o 

canal utilizado para cada tipo de informação. Contudo, a rigidez desta metodologia numa 

empresa de pequeno tamanho, como a Sotocal, não é adequada e poderia provocar 

uma maior ineficiência na comunicação.  

 No âmbito da comunicação foi também considerada a modernização do site da 

empresa com objetivo de, para além de introduzir um mercado online, melhorar e 

atualizar as informações sobre a empresa e implementar novos canais de comunicação.  

 

3.2.7 Comunicação Interna 

A empresa tem uma comunicação interna simples e sólida, a distribuição da 

informação é feita na sua maioria por telefone e pessoalmente, o e-mail também é usado 

como meio de comunicação. Devido à pequena dimensão da empresa, a comunicação 

interna é relativamente simples, rápida e assertiva, todos os colaboradores têm meios 

disponíveis e eficazes para comunicar internamente sobre o sistema de gestão. Não foi 

necessário a elaboração de documentação ou de metodologias relevantes neste âmbito.  

 

3.2.8 Preparação de Resposta à Emergência  

Não foi evidenciado um plano organizado e implementado, que permita uma 

resposta a casos de emergência que influenciem a segurança alimentar. As 
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emergências, apesar de extremamente improváveis, são eventos que podem pôr em 

causa todo o sistema de gestão se não houver um plano que auxilie as decisões a tomar.  

Assim, para a certificação da EN ISO 22000:2005 é necessário a implementação 

de metodologias, devidamente documentadas, que definam de forma inequívoca as 

ações a tomar perante os diferentes possíveis cenários de emergência. O problema não 

foi resolvido durante o período de estágio, assim sendo, este ponto do sistema de gestão 

deve ser revisto e melhorado para a futura implementação da norma. Contudo, é de 

salientar, que na resposta à pandemia do Covid-19 a gerência tomou decisões difíceis 

de forma rápida e eficaz. Foram delineadas três fases de contenção, na primeira a 

fábrica esteve fechada durante 4 semanas, na segunda havia produção a cada duas 

semanas, e por fim na terceira fase havia 3 dias laborais todas as semanas. O plano de 

contenção acabou em julho e não foram detetados colaboradores com covid-19 ou 

sintomas associados à doença. Para além disso, foi fornecida toda a informação e 

material necessário para evitar possíveis contágios da doença. Conclui-se que apesar 

de não haver planificação de resposta à emergência, que neste caso seria quase 

impossível devido a especificidade do acontecimento, a gerência demostra capacidade 

em responder de maneira apropriada, pondo em primeiro lugar a saúde dos seus 

colaboradores e a qualidade e segurança dos produtos.  

 

3.2.9 Revisão pela Gestão 

A revisão do sistema de gestão é realizada anualmente, com o intuito de verificar 

o cumprimento dos objetivos propostos, o seu desempenho e a replanear conforme os 

resultados observados. As revisões do sistema de gestão são baseadas nos registos 

das atividades, entre eles:  

 - Razão entre produtos não conformes e conformes; 

- Reclamações fundamentadas e sugestões relevantes das partes interessadas;  

- Resultados de auditorias de primeira, segunda e terceira parte; 

- Avaliação da satisfação do cliente e parceiros comerciais; 

- Ocorrências documentadas e/ou relatadas, que põem em causa ou apresentam risco 

de comprometer o sistema de gestão; 
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3.3 Gestão de Recursos 

 

3.3.1 Provisão de Recursos  

A Sotocal fornece todos os recursos humanos, materiais, tecnológicos e 

financeiros para a manutenção e melhoria do SGQSA. O planeamento da quantidade, 

natureza e distribuição dos recursos é realizado com a devida frequência e sempre 

tendo em conta o panorama empresarial previsto.  

 Recentemente, para além de garantir os recursos necessários, a empresa tenta 

adotar uma política de fazer mais com menos. Neste contexto há um esforço na 

implementação de medidas que visam a eficiência no consumo de recursos, 

principalmente materiais e financeiros. Uma atividade mais “lean” é dos principais 

objetivos presentes na gerência das empresas orientadas para o futuro. Assim, a 

Sotocal com esta política, pretende dar um passo em frente na modernização do sistema 

de gestão atual.  

 

3.3.2 Recursos Humanos  

Todos os colaboradores que na sua função afetem a segurança e qualidade dos 

alimentos são rigorosamente escolhidos, tendo em conta a sua experiência na função, 

escolaridade e formação profissional. Assim, a organização assegura a que as 

competências dos atuais trabalhadores são adequadas para o exercício das suas 

atividades. 

Para garantir, ao longo do tempo, a presença e aplicabilidade dos 

conhecimentos pretendidos, é necessário identificar possíveis lacunas nas 

competências, e sensibilizar sobre a importância que cada tarefa contém na produção 

de produtos seguros para o consumidor. Para a satisfação desta necessidade a Sotocal 

estabeleceu e mantém um sistema de gestão da formação, que considera os seguintes 

aspetos: 

- Incremento do nível de desempenho dos colaboradores; 

- A evolução do mercado, em termos de novos requisitos dos clientes; 

- A admissão de novos colaboradores; 

A qualidade do serviço prestado pela empresa depende da qualidade e das 

condições de trabalho em que operam os seus colaboradores, pelo que se considera 

fundamental que os mesmos frequentem as ações de formação adequadas. As ações 

de formação têm uma duração de 40h/ano e são realizadas pela XZ Consultores SA. 
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Em cada ação de formação efetuada são registados os participantes, a designação do 

curso, o formador e um sumário das temáticas, no final são preenchidas fichas de 

avaliação para demonstrar a eficácia da formação.  

Na contratação de um novo colaborador, a empresa obriga a realização de 

exames médicos tal como está definido no plano de saúde ocupacional, deste modo 

garante que o colaborador contratado não possui problemas de saúde que 

impossibilitam o manuseamento de alimentos, e tem capacidade para cumprir com as 

exigências físicas e mentais do cargo. Paralelamente, a organização comunica ao novo 

trabalhador as suas funções, exigências, responsabilidades, organização e política da 

empresa.  

 

3.3.3 Infraestruturas 

As infraestruturas presentes têm a capacidade para o cumprimento de todos os 

requisitos impostos pela norma. Estão implementados planos de manutenção e 

higienização para a manutenção de uma estrutura apropriada para a produção 

alimentar. Não obstante, seria fulcral um melhoramento e atualização tecnológica de 

certas etapas dos processos, embora a influência desta melhoria possa ser mínima para 

a segurança alimentar, pode aumentar de maneira bastante significativa a eficiência da 

empresa. O investimento inicial pode ser amortizado pelo rendimento acrescido, 

proveniente desta medida.  

 

3.3.4 Ambiente de Trabalho 

A empresa dispõe de um património, política e mecanismos que adequam o 

ambiente de trabalho para uma produção de alimentos seguros. As instalações de 

trabalho são de fácil acesso e é fornecido espaço para acomodar os meios de transporte 

individual dos trabalhadores. São também fornecidos a cada colaborador os 

equipamentos de proteção individual, o fardamento de trabalho e os utensílios 

adequados para as tarefas a serem realizadas.    Por último, existem planos e medidas 

que evitam a contaminação cruzada dentro das instalações.  

 

3.4 Planeamento e Realização de Produtos Seguros  

 

3.4.1 Programa de Pré-Requesitos  

O programa de pré-requisitos é um plano de segurança alimentar com as 

medidas basilares para garantir um ambiente higiénico e favorável para a segurança 
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alimentar ao longo da cadeia alimentar. O programa é baseado no Codex Alimentarius, 

no código de boas práticas e nos requisitos das normas presentes ou pretendidas 

futuramente. A Sotocal contém o programa detalhado no seu manual de segurança 

alimentar, o qual comporta os seguintes elementos: 

- Instalações e layout 

- Higiene das instalações e equipamento 

- Higiene e saúde do pessoal  

- Controlo de pragas  

- Gestão de resíduos  

- Controlo analítico  

- Plano de manutenção 

Cada elemento será discutido pormenorizadamente com a exposição das 

características e medidas adotadas pela empresa em cada um deles, também serão 

argumentadas possíveis ações de melhoria que podem fortalecer o atual sistema de 

gestão.  

 

3.4.2 Instalações e Layout 

 As instalações da Sotocal Sociedade Torrefatora de Cafés Angola Lda., estão 

situadas na zona industrial do Porto, em Ramalde, a zona é de fácil acesso através da 

rua Eng. Ferreira Dias, na qual é devidamente alcatroada e iluminada. Nas imediações 

da empresa encontram-se várias indústrias com diferentes atividades económicas, a 

grande maioria são do setor terciário sem comercialização de produtos orgânicos. A 

única organização com produção alimentar é a RAR, pequenos restaurantes e 

shoppings, os quais não estão em contacto com as instalações físicas da Sotocal. Deste 

modo, conclui-se que a zona onde a empresa está inserida não é propícia para 

contaminações químicas ou biológicas, principalmente para o desenvolvimento de 

pragas.  

A instalação da empresa é constituída por um edifício dois pisos. No segundo 

piso estão os escritórios e a receção e no primeiro piso existem cinco secções principais: 

a área exterior, o armazém de produto acabado, o armazém de matérias primas, o cais 

e a fabrica de produção. A área exterior é limitada por muros, com dimensão suficiente 

para impedir o acesso à fábrica a pessoas ou animais de médio ou grande porte. Na 

parte frontal da empresa existe um portão que corresponde ao único acesso previsto 

para a área exterior da empresa. Existem cinco acessos da área exterior para o interior 

da fábrica, dois estão situados nas traseiras do edifício e servem para a retirada dos 
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subprodutos acumulados nos processos, o cais contém um acesso traseiro e um frontal, 

o primeiro serve para retirar o subproduto acumulado no exterior e o frontal para a 

entrada e saída dos produtos acabados, da matéria prima e dos trabalhadores fabris. 

Por último existe uma entrada exclusiva para colaboradores de escritório e visitantes. A 

entrada frontal do cais é estritamente controlada pelo responsável do armazém do 

produto final, a entrada para os escritórios é controlada eletronicamente e só 

conseguem aceder as pessoas com chave ou identificadas previamente. O acesso às 

restantes entradas mencionadas só é possível através da passagem pelas duas 

entradas controladas. Existe assim um controlo de todas as saídas e entradas da 

fábrica. Qualquer acesso de indivíduos não familiares às atividades da empresa é 

registado e anunciado á pessoa que o irá acompanhar e ficar responsável pelas suas 

ações.  

A zona de produção alimentar e armazenamento dos produtos é composto por 

paredes e teto que possibilitam uma fácil limpeza e sem acumulação de sujidades ou 

queda de partículas. As janelas são fixas e, portanto, não tem mecanismo de abertura 

nem parapeito. O pavimento da empresa permite uma limpeza e drenagem adequada, 

no entanto o pavimento contém algumas imperfeições que facilitam a acumulação de 

sujidade, sendo importante um pequeno investimento para aperfeiçoar a sua 

integridade. A zona é provida de vestiários e instalações sanitárias, sem comunicação 

direta com as zonas de manipulação alimentar, com todo o material necessário para 

garantir um nível adequado de higiene pessoal. Para além do WC, existe um ponto 

sanitário/lavatório na entrada da sala de embalamento, com acionamento de pedal 

provido de água potável fria e quente, também está disposto de um recipiente com 

desinfetante líquido e um dispositivo com papel descartável.  

O interior da unidade fabril também dispõe de um refeitório, sem comunicação 

direta para as áreas de trabalho, com todos os utensílios e dispositivos eletrónicos 

necessários para a preparação alimentar. A presença de um refeitório devidamente 

equipada, incentiva o consumo de alimentos alheios à produção fora das áreas de 

perigo, diminuído assim o risco de contaminações cruzadas, para além disso contribui 

para um bom ambiente de trabalho.  

Por fim, devido ao fumo expelido durante a torragem dos produtos, a empresa 

possui um sistema de exaustão com catalisadores e filtros que retira o ar no interior da 

fábrica, o que juntamente com os fumos que poderia contaminar os alimentos ou 

prejudicar a longo prazo a saúde dos colaboradores e o ambiente. Em relação á 

iluminação, a fábrica é provida de luz natural e de iluminação artificial, as lâmpadas 

foram colocadas estrategicamente para iluminar eficazmente a produção, 

principalmente na torragem dos produtos para a correta análise do nível de torra. As 



50 Implementação da EN ISO 22000:2005 numa Empresa de Torrefação 
 

lâmpadas estão todas protegidas com material inquebrável para evitar contaminações 

por quebra de vidro. É de salientar que o tamanho das instalações é suficiente para 

acomodar facilmente todos os materiais e equipamentos de forma correta. Por outro 

lado, a sua sobre dimensão, tendo em conta à produção e o número de colaboradores 

atuais, dificulta a sua higienização. O layout da fábrica pode ser visualizado no anexo 

II 

 

3.4.3 Higienização das Instalações e Equipamento  

A higienização das instalações e equipamento é um dos pré-requisitos mais 

importantes, e o que merece maior atenção pelo SGSQA. Sem a devida higienização 

de todos os materiais, em contacto com os alimentos ou próximos deste, a produção 

não pode ser efetuada. A Sotocal dispõe de um plano de higienização (anexo III e IV), 

com todas as informações necessárias para que os colaboradores responsáveis por 

esta tarefa a possam cumprir eficazmente. Para tal o plano contém informações sobre 

o método de aplicação dos produtos de limpeza, o produto que deve ser usado, a 

concentração alvo e a frequência para cada zona da fábrica ou tipo de equipamento. O 

material de limpeza utilizado é diferente dependendo da natureza da zona de limpeza, 

neste caso existe material específico para a higienização exterior, da fábrica e dos 

escritórios. Todos os produtos químicos utilizados são apropriados para a higienização 

alimentar e, após a sua utilização, são guardados num local selecionado e longe da 

produção, com acesso limitado às pessoas alheias a esta tarefa. Não obstante, todos 

os produtos de higienização são devidamente rotulados para evitar a sua incorreta 

utilização. As fichas técnicas dos produtos são fornecidas pelos parceiros comerciais e 

mantidas nos dossiês apropriados para esse efeito, todos os constituintes do produto 

químico foram analisados para verificar a sua inocuidade para com os produtos 

alimentares produzidos. 

A monotorização do plano é realizada a partir de observações visuais semanais 

e pelo registo efetuado pelo responsável pela higienização das instalações e 

equipamento (anexo V e VI). Para o aperfeiçoamento da monotorização da eficiência 

das higienizações, principalmente na eliminação de resíduos biológicos, seria 

interessante uma verificação quantificável e em tempo real. Os medidores portáteis de 

adenosina trifosfato (ATP) por bioluminescência podem ser um bom investimento nesta 

área.  

 

3.4.4 Higiene e Saúde do Pessoal 

Os funcionários afetos á produção alimentar devem manter um nível elevado de 
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higiene, são definidas regras sobre os equipamentos que devem ser usados neste 

âmbito e o seu uso adequado, também é requerido um comportamento que não ponha 

em causa a higiene pessoal ou do ambiente circundante. O pessoal deve assim estar 

protegido por tshirt/camisolas, uma toca/boné, calçado de segurança (com biqueira de 

aço) e uma bata em certas operações, também é necessário a aplicação de uma tapa 

barba caso se justifique. No início da laboração os equipamentos não devem conter 

sujidade visível, sendo a lavagem das fardas da responsabilidade de cada colaborador. 

Para garantir um maior controlo na higienização do equipamento da fábrica seria 

importante a subcontratação de uma empresa de lavandaria.  

Em termos de comportamento não é permitido comer, beber ou qualquer 

comportamento que possa libertar fluidos corporais para o ambiente, tal como cuspir, 

assoar, tossir ou espirrar sem qualquer material ou comportamento que limite a sua 

dispersão. Os acessórios como anéis, pulseiras, brincos, relógios e similares não devem 

ser usados ou trazidos para as áreas de manuseamento do produto. Os funcionários 

também devem higienizar as mãos no início do trabalho, sempre que mudam de função/ 

produto ou quando o acharem necessário para a manutenção da higiene pessoal. A 

empresa tém nos dois W.C’s da fábrica chuveiros que podem ser usados sempre que 

for oportuno; normalmente é utilizado por todos os funcionários no final do dia de 

trabalho.  

A verificação da saúde no trabalho é realizada por o um médico especializado 

na área, que recolhe periodicamente dados e informações sobre as aptidões físicas e 

mentais dos trabalhadores e doenças que possam afetar o trabalho. Adicionalmente, é 

mandatório que os colaboradores informem quando estão ou suspeitam de estar 

infetados com uma doença que ponha em causa a segurança do alimento, ou a 

segurança dos restantes colaboradores. No caso de o colaborador apesentar ferimentos 

visíveis, estes devem ser cobertos com pensos impermeáveis e recomenda-se o uso de 

luvas, só sendo permitida a continuidade do seu trabalho se não houver a possibilidade 

de contaminar os alimentos. Para emergências médicas a empresa contém um kit de 

primeiros socorros. A sua utilização foi atribuída a uma pessoa com conhecimento sobre 

os produtos presentes e competência de como atuar em situações de emergência.  

 

3.4.5 Controlo de Pragas 

A indústria alimentar é das atividades económicas mais suscetíveis à 

manifestação e desenvolvimento de pragas nas suas instalações, visto que a presença 

de alimentos, humidade, temperatura e abrigos que facilitem o refúgio, são fatores 

atrativos para as pragas. A sua entrada nas instalações, pode ter origem na matéria 
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prima e embalagens adquiridas, ou pela entrada direta através dos acessos ao interior 

da fábrica. A presença e proliferação de pragas compromete seriamente a segurança 

dos alimentos produzidos, para além disso são recorrentes os danos associados à sua 

presença. Os danos induzidos podem ser diretos – pela danificação do material (ex. 

cabos), atrasos na produção ou retirada de produtos, e indiretos – pela perda da 

confiança dos consumidores ou parceiros comerciais.  

A Sotocal para evitar todos os problemas associados à presença de pragas, 

recorre à ALS Pest Control, uma empresa especializada no controlo de pragas com a 

qual mantém uma avença anual de prestação de serviços, para efetuar a prevenção da 

entrada e proliferação de pragas, e caso tal aconteça á sua correta eliminação. 

Complementarmente, a Sotocal efetua as seguintes atividades preventivas: 

 - Colocar os resíduos no local apropriado, devidamente fechados e retirados o 

mais prontamente possível. Os recipientes são higienizados quando apresentam sinais 

de sujidade.  

- Fechar as portas e os acessos às instalações internas da empresa, os acessos 

só são abertos por breves períodos e devidamente vigiados durante esse tempo. As 

portas e os portões estão a uma altura do chão que não permite a entrada de roedores 

ou outros animais de pequeno porte.  

- Instalação de um repelente eletrónico nas portas traseiras da fábrica. 

Limpeza adequada da parte exterior das instalações, tal como o pátio onde são 

guardados os subprodutos.  

- Verificação cuidadosa na receção de matérias primas suscetíveis (ex. cevada). 

- Comunicação pronta quando é avistada uma praga ou vestígios da sua 

atividade.  

O plano de controlo de pragas adotado assegura a prevenção a deteção e a eliminação 

de maneira eficaz e está de acordo com a legislação em vigor (regulamento (CE) 

nº1019/2008 que altera o anexo II do Regulamento (CE) nº 852/2004 e o regulamento 

(CE) nº 853/2004. 

 

3.4.6 Gestão de Resíduos  

Os resíduos provenientes da produção são divididos em dois grupos, os resíduos 

normais e os subprodutos. Os resíduos normais são colocados em sacos de plástico 

situados dentro de recipientes apropriados e identificados. Os contentores são de 

acionamento de pedal para evitar o uso das mãos, e estão distribuídos pelas várias 

secções de produção. O lixo é recolhido diariamente e armazenado num local 

apropriado, para posteriormente ser recolhido por uma empresa de tratamento de 
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resíduos. Relativamente aos subprodutos que são gerados na produção - casca de 

cevada e pele de prata – são recolhidos em sacos impermeáveis que são fechados e 

postos num abrigo na zona exterior da fábrica. No final de cada semana são levados 

por uma empresa, que os destina para a compostagem.  

 

3.4.7 Controlo Analítico  

 Anualmente são recolhidas amostras dos produtos produzidos, estas são 

enviadas para um laboratório de forma a garantir que as especificações presentes na 

ficha técnica estão de acordo com os resultados do laboratório. O plano de controlo 

analítico está documentado e contém as informações sobre o mês esperado para se 

efetuar a análise, o produto e as características/compostos que devem ser analisados 

(anexo VII).  

As matérias primas ou auxiliares do processo recebidos são provenientes de 

fornecedores que foram avaliados e selecionados, tendo em conta a relação entre a 

qualidade esperada e o preço. Cada fornecedor, após a sua aprovação, fornece todos 

os documentos que comprovam a conformidade com os requisitos legais e as 

características anunciadas durante negociação. Na receção da matéria prima são feitas 

inspeções rigorosas ao: 

Interior do veículo – É confirmado a ausência de cheiros incomuns, a limpeza 

geral e a ventilação.  

Material de embalamento – Verifica-se a presença e o estado de conservação 

do invólucro ou recipiente em contacto com o alimento (embalagem primária) e os 

materiais de embalagem (embalagem secundária).  

Matéria prima – É feita uma amostragem de toda a matéria prima rececionada, 

em que se avalia visualmente algumas das características presentes na ficha técnica, 

sinais de presença de pragas ou matérias estranhas. Na amostragem também se 

determina se o peso rececionado corresponde com o acordado.  

No caso da inspeção verificar que os parâmetros desejados não estão conformes, a 

matéria prima é rejeitada e o fornecedor é avisado. No caso do peso, a matéria prima é 

aceite e ocorre um ajuste monetário entre as partes.  

 A água utilizada nas instalações provém da rede publica e o seu controlo é 

efetuado pela Câmara Municipal do Porto, na qual garante a sua conformidade com 

Dec. Lei nº 306/2007 de 27 de agosto, com as alterações introduzidas no Dec. Lei nº 

152/2017 de 7 de dezembro. A Sotocal verifica mensalmente os boletins de análise 

emitidos pela Águas do Porto.  

  Em relação aos equipamentos com exigências legais no que respeita o controlo 
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metrológico, nomeadamente balanças e termómetros, a Sotocal recorre a uma empresa 

creditada para o efeito. A realização da verificação é realizada com a periodicidade 

prevista e indicada pela empresa contratada. Após a verificação e aprovação do 

equipamento é imitido um certificado que comprova o seu bom funcionamento, se o 

equipamento não for aprovado este será colocado temporariamente fora de serviço até 

ser reparado/ajustado. Neste caso, procede-se a uma segunda verificação de forma a 

confirmar o bom estado do medidor.  

 

3.4.8 Plano de Manutenção  

A Sotocal adota um sistema de manutenção baseado no TPM (Total Productive 

Mantenance), no qual enfatiza a importância do conhecimento dos colaboradores para 

a correta operação e manutenção dos equipamentos. A garantia da fiabilidade, 

segurança e eficácia dos equipamentos são garantidas a partir de manutenções 

preventivas pelo responsável de produção, e manutenções corretivas com auxílio de 

uma empresa/profissional contratado. Cada manutenção é registada nas folhas de 

manutenção presentes junto ao equipamento. A calibração das balanças é efetuada por 

uma empresa externa certificada, os certificados de calibração são arquivados no 

dossier com o plano de manutenção.   

 

3.5 Etapas Preliminares à Análise de Perigos  

 

3.5.1 Equipa de Segurança Alimentar  

A formação de uma equipa de segurança alimentar, é essencial para o 

desenvolvimento de um plano de segurança alimentar eficaz, com boa coordenação 

entre os diferentes setores de atividade da empresa. Todos os elementos da equipa de 

segurança têm bons conhecimentos e formação sobre o HACCP, e esta manteve-se 

disponível para assimilar os novos requisitos associados com a EN ISO 22000:2005. 

Atualmente a equipa é constituída por quatro pessoas, três das quais pertencem à 

administração. Este é um panorama normal e perfeitamente sustentável numa empresa 

pequena com poucos colaboradores, onde a administração é responsável, não só pela 

definição de metas e gestão de assuntos relevantes, mas também na coordenação e 

controlo das atividades diárias. O quarto elemento é o responsável de produção, que 

tem como função principal a supervisão do cumprimento dos procedimentos e também 

no auxílio nas decisões relativamente a medidas referentes à segurança alimentar. O 

responsável de produção efetua ligação comunicativa entre a restante equipa de 

segurança alimentar e os colaboradores fabris, também é encarregue pela avaliação e 
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comunicação do estado das operações nesta área da empresa.  

 

3.5.2 Características do Produto   

As descrições das características de todos os produtos alimentares e 

intervenientes nos processos produtivos estão presentes nas fichas técnicas. As fichas 

técnicas são arquivadas no sistema/dossiês apropriado até à substituição ou atualização 

do produto, nesse caso a ficha é removida do dossier e transferida para a pasta “fichas 

técnicas obsoletas” no sistema digital (anexo VIII). As fichas técnicas podem ser 

divididas em dois grupos, as fichas do produto final e as fichas das matérias primas, nos 

quais se incluem as matérias que auxiliam os processos ou o sistema de produção (ex. 

produtos de limpeza). Juntamente com as certificações, as fichas de matéria prima são 

essenciais na realização de compras e avaliação dos fornecedores, que disponibilizam 

as matérias primas no mercado. Essas fichas, disponibilizam toda a informação 

relativamente às características organoléticas, à espécie botânica comercializada, 

limites máximos de contaminantes e aditivos presentes e o calibre do produto. No caso 

dos produtos auxiliares do processo ou embalagens, a ficha técnica contém informações 

sobre as dimensões, ingredientes/matérias, entre outras especificações. Em caso de 

incumprimento das características mencionadas no documento, o fornecedor acarreta 

todos os custos associados a retirada ou rejeição do produto, desta forma as fichas 

técnicas servem como garantia dos pressupostos acordados na compra. 

Por outro lado, as fichas técnicas do produto acabado, efetuadas pela Sotocal, 

baseadas nos regulamentos (CE) nº 1333/2008; 1881/2006, 2073/2005 indicam, 

respetivamente os limites máximos de aditivos, contaminantes químicos e 

contaminantes biológicos. Adicionalmente, também são acrescentadas especificações 

internas que não contam legalmente, normalmente estas especificações são apoiadas 

por recomendações do Codex Alimentarius, FDA, e pela ESA no caso das especiarias.  

 As fichas técnicas servem como passagem de informação entre as empresas da 

cadeia de produção e distribuição, mas são impróprios para comunicar com o 

consumidor final. Esta comunicação é realizada através da rotulagem alimentar. O rótulo 

de um género alimentício apresenta um conjunto de informações em forma de texto, 

símbolos ou imagens, usualmente presentes na embalagem de um produto. A sua 

função consiste principalmente em fornecer ao consumidor bases para que possam 

tomar decisões conscientes e adequadas no ato de compra. Simultaneamente também 

pode informar-se sobre a correta utilização do género alimentar, permitindo assim, um 

correto armazenamento, transporte, preparação e uso.  

De facto, a transparência de informação para o consumidor final é tão importante 
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que a UE elaborou o regulamento (CE) N.º 1169/2011, que possui um conjunto de 

disposições de cariz obrigatório, com o objetivo de eliminar quaisquer práticas que 

possam induzir os consumidores em erro. O rotulo alimentar deve conter as seguintes 

informações: 

Denominação legal - A denominação atribuída deve corresponder com a denominação 

legal do género alimentício. Na falta deste, a denominação deve ser a que melhor 

descreve o produto. Usualmente está presente antes da lista de ingredientes, e é 

obrigatoriamente descrita na língua materna do país onde é feita a comercialização. 

Lista de ingredientes - Todos os ingredientes, a sua ordem e quantidade (se aplicável), 

devem corresponder à presente na ficha técnica.  

Quantidade líquida do género alimentício - São obrigatórias unidades de volume para 

produtos líquidos e unidades de massa para produtos sólidos. Se for um produto que 

contenha um solido dentro de um líquido, é necessário apresentar peso escorrido para 

além do peso líquido. 

A data de durabilidade mínima ou data limite de consumo - É necessário avaliar a 

sua presença e concordância com as informações dadas pelo fornecedor. A Sotocal 

apenas contém produtos com durabilidade mínima. A data limite de consumo é exclusiva 

a alimentos perecíveis, que por sua vez não são comercializados pela empresa. 

Condições especiais de conservação e/ou as condições de utilização - As 

condições divulgadas devem estar conformes a informação presente na ficha técnica do 

produto final.  

O nome ou a firma e o endereço do operador da empresa do sector alimentar. 

País de origem ou local de proveniência – Apenas obrigatório se o ingrediente 

primário for diferente do país ou local de origem do género alimentício.  

O modo de emprego – As indicações de utilização mencionadas devem ser idênticas 

às da ficha técnica do produto final. Se o rótulo não tiver instruções de utilização, 

investigar-se se a sua omissão não dificulta a utilização adequada do produto. 

Declaração nutricional – A declaração deve conter os seguintes elementos 

obrigatórios conforme o indicado:  

Energia; Lípidos (kJ/kcal); - dos quais saturados (g); Hidratos de Carbono (g); - dos quais 

açúcares (g); Proteínas (g); Sal (g) 

Para além destes elementos, a declaração nutricional pode ser acompanhada pelos 

seguintes itens voluntários: 

-dos quais monoinsaturados (g); -dos quais polinsaturados (g); Polióis (g); Amido (g); 
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Fibra; Vitaminas e Sais minerais (conforme anexo XIII do regulamento N.º 1169/2011). 

A apresentação da declaração nutricional deve estar expressa por 100 g ou 100 ml. 

Voluntariamente, os valores podem também estar expressos em relação a uma porção, 

desde que a quantidade de uma porção, e a quantidade de porções na embalagem 

esteja indicado no rótulo. Para os minerais e vitaminas, se presentes, os valores (por 

100 g/100 ml) também têm de estar indicados sobre a forma de percentagem em relação 

a dose diária recomendada, presente no regulamento (CE) n.º 1169/2011.  

O valor energético deve ser confirmado a partir da quantidade dos macronutrientes, a 

conversão deve corresponder ao indicado no anexo XIV do regulamento N.º 1169/2011. 

Se o produto contiver uma alegação nutricional é necessário recorrer ao regulamento 

Nº 1924/2006, para verificar se o nutriente em questão se enquadra nos valores 

estabelecidos para a alegação. Os valores mínimos podem ser analisados em relação 

a 100 g ou 100 ml do produto. A declaração nutricional, nos produtos da Sotocal, só está 

presente nos amendoins, os restantes produtos estão isentos desta declaração porque 

tal como referido no regulamento N.º 1169/2011 são:  

- Produtos não transformados compostos por um único ingrediente ou categoria de 

ingredientes; 

- Ervas aromáticas, especiarias ou respetivas misturas; 

- Edulcorantes de mesa; 

Tendo em conta que o sector alimentar é um dos mais competitivos, a mudança 

de fornecedor ou matéria prima, bem como a alteração dos processos produtivos ou 

reformulação é um acontecimento vulgar. As fichas técnicas são assim ficheiros 

dinâmicos, que podem ficar obsoletos muito rapidamente, sendo fundamental a sua 

constante renovação. Neste sentido, foi realizada uma revisão e atualização 

aprofundada de todos os documentos descritivos dos produtos adquiridos e vendidos. 

Adicionalmente verificou-se a concordância da rotulagem alimentar com a legislação e 

as informações contidas nas fichas técnicas. 

 

3.5.3 Fluxograma e Descrição das Etapas do Processo e das 

Medidas de Controlo  

Cada processo realizado na empresa está descrito num fluxograma, que tem 

como principal função a descrição e simplificação de cada etapa envolvida, de modo a 

facilitar a compreensão geral do processo e as possíveis interações entre 

processos/setores da empresa. Os fluxogramas também permitem aos tomadores de 

decisão, averiguar o funcionamento de um processo independente do local onde se 

encontram, ou seja, podem tomar decisões fundamentadas sem necessidade de 
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deslocação ou visualização in loco do processo. Apesar dos fluxogramas permitirem 

esta liberdade, as decisões tomadas com base no fluxograma devem ser sempre 

confirmadas posteriormente com a visita ao processo.  

Os fluxogramas presentes no sistema de gestão foram revistos e aperfeiçoados, 

foram inseridas informações importantes, tal como pontos de decisão, que ajudam na 

compreensão do processo e dos diferentes destinos que o produto numa etapa pode 

ter. A comparação entre um fluxograma tipo antigo e um renovado está presente no 

anexo IX e X respetivamente. 

 

3.5.4 Análise de Perigos  

Os programas de pré-requisitos são medidas que permitem diminuir o risco da 

grande maioria dos perigos presentes na cadeia alimentar e nos processos da empresa. 

Contudo, a perfeita adoção e implementação dos pré-requisitos não se traduz num 

sistema sem qualquer tipo de risco, existem perigos que não são afastados pelas 

medidas adotadas, e outros que apesar de o seu risco diminuir não é eliminado na sua 

totalidade. Deste modo, são considerados todos os perigos que possam estar presentes 

depois da adoção dos pré-requisitos, e posteriormente é avaliado o seu risco para 

determinar a forma como devem ser mitigados. A avaliação do risco é realizada tendo 

em conta a sua severidade, que corresponde a magnitude das consequências, e a 

frequência com que ocorre, sendo o risco o produto destes dois parâmetros. A análise 

da frequência e severidade de cada perigo é feita tendo como base os seguintes fatores: 

- A experiência prática e conhecimentos teóricos dos colaboradores; 

-  Referências técnicas e científicas;   

- O historial de acontecimentos na Sotocal e nas empresas que produzem 

alimentos similares; 

Devido à natureza pouco assertiva da informação, esta deve ser constantemente 

analisada para averiguar possíveis atualizações ou mudanças nas fontes que 

suportaram a avaliação da frequência e severidade do perigo. Após a devida análise o 

perigo pode ser atribuído a um dos nove grupos, como é possível ver na seguinte tabela.  
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Grau de Significância/ Risco (R) = F x S  

Critérios de Frequência (F): 

Alta = Ocorre várias/algumas vezes / é frequente acontecer  

Média = pode acontecer mas perante historial não é frequente  

Baixa = tem baixa probabilidade de acontecer/ não há historial 

 

Critérios de Gravidade/Severidade (G): 

Alta = Traz risco significativo para o consumidor/ resulta um produto não seguro 

Média = Pode trazer risco significativo para o consumidor / pode resultar um 

produto não seguro  

Baixa = Não traz risco significativo para o consumidor/ não resulta um produto não 

seguro 

Os riscos com um produto superior a três são considerados significativos para a 

segurança dos alimentos produzidos, e é realizada uma segunda avaliação para definir 

a sua classificação em PPRO ou PCC. Em contrapartida, os riscos inferiores a três têm 

pouco impacto e, portanto, não são efetuadas medidas exclusivas para o perigo, ficando 

a cargo do PPR a sua redução para níveis aceitáveis.  

 A empresa já tinha estabelecido uma avaliação dos perigos existentes dentro do 

âmbito do HACCP, estando devidamente documentada e implementada no sistema de 

gestão. No entanto, a EN ISO 2200:2005 exige uma maior discriminação dos perigos e 

da sua avaliação, foi assim necessário rever e enquadrar a avaliação realizada nos 

requisitos da norma.  

 

3.5.5 Estabelecimento dos Pré-Requisitos Operacionais 

A EN ISO 22000:2005 introduz os pré-requisitos operacionais para aumentar a 

eficácia do sistema de gestão. Os recursos humanos e financeiros detidos pela empresa 

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 (
F

) 

Alta = 3 3 (S) 6 (S) 9 (S) 

Média = 2 2 4 (S) 6 (S) 

Baixa = 1 1 2 3 (S) 

 Baixa = 1 Média = 2 Alta = 3 

Severidade (S) 

 

Tabela 2 - Matriz de risco 
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são limitados e devem ser focados nos pontos mais relevantes, para tal não seria 

exequível definir todos os perigos significativos como pontos critico de controlo e 

estabelecer medidas adicionais para cada um deles. Deste modo, a norma divide os 

perigos significativos em dois grupos, o plano de HACCP que trata dos pontos críticos 

de controlo e o programa de pré-requisitos operacionais. A categorização dos perigos 

significativos depende da influência do processo na sua mitigação e dos níveis 

aceitáveis. Os limites aceitáveis dos perigos atribuídos ao PPRO, são controlados pelo 

processo ou por uma etapa específica traçada para esse efeito, por essa razão o 

controlo, os procedimentos de monotorização e as ações corretivas são focadas na 

etapa/processo e não no perigo em si. O controlo do processo já é um prossuposto no 

plano de produção, e portanto requer poucos acréscimos nos recursos exigidos para a 

manutenção da segurança alimentar.  

 Para averiguar o programa de controlo do perigo, este é sujeito a uma arvore 

de decisão com 5 questões (anexo XI). A árvore de decisão e o PPRO encontra-se no 

anexo XII e XIII, respetivamente.  

 

3.5.6 Estabelecimento do Plano de HACCP  

O plano de HACCP controla os perigos significativos que podem ocorrer acima 

dos níveis aceitáveis e que não são limitados pelo processamento normal do produto. 

Este tipo de perigos precisa assim de medidas adicionais e exclusivas, que viabilizem a 

gestão do perigo para impossibilitar a ultrapassagem dos limites críticos, sendo em 

alguns casos necessário a criação de etapas adicionais no processamento.  

A elaboração do plano de HACCP é feita através do planeamento destes três 

pontos associados ao perigo identificado: 

Determinação do Limite Critico – O limite critico é uma referência no qual os 

valares inferiores são considerados aceitáveis e os superiores inaceitáveis para a 

segurança alimentar. Os limites críticos devem ser quantificáveis e objetivos.  A 

determinação dos limites críticos deve ser fundamentada em referências legislativas ou 

científicas. Os limites críticos do plano da HACCP da Sotocal foram baseados nos limites 

legais impostos pelo regulamento (CE) nº. 1881/2006 e o 2073/2005 

Procedimentos de Monotorização – Os perigos devem ter uma metodologia 

implementada que proporcione a monotorização do perigo, deve ser atribuído um 

responsável pela monotorização. Para assegurar que o perigo foi monitorizado e o está 

dentro dos limites críticos é essencial registar e documentar os valores medidos.  

 Ações Corretivas - São procedimentos que devem ser efetuados quando o 

limite critico é ultrapassado. A ultrapassagem dos limites críticos pode ser reversível ou 
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irreversível, no primeiro caso as ações devem indicar as medidas a tomar para reverter 

o perigo, no segundo caso devem ser descritos a eliminação e destino do produto não 

conforme. Na ultrapassagem de um limite critico, para além das medidas imediatas de 

contenção do perigo, é necessário averiguar as causas do imprevisto e testar ações 

corretivas que diminuem a probabilidade da sua recorrência.  

 Na avaliação dos perigos efetuada, não foram identificados nenhum ponto critico 

de controlo. O processamento de produtos com baixa atividade da água e a utilização 

de processos simples, não promove a existência de perigos que necessitam de um 

plano de HACCP para o seu controlo.  

 

3.5.7 Planeamento da Verificação  

O plano de verificação procura determinar as principais atividades responsáveis 

pela correta verificação do sistema de segurança e qualidade alimentar, com o objetivo 

de definir o seu propósito, os métodos utilizados, a frequência/data de realização, 

responsáveis e o documento que comprova a sua realização.  

O planeamento da verificação na Sotocal é auxiliado por um documento que 

acondiciona todas as atividades que devem ser verificadas com a respetivas 

informações mencionadas. A documentação do plano permite uma maior organização 

no planeamento, e uma maior eficiência no seu controlo e na atribuição das 

responsabilidades, a revisão do plano de verificação é realizado anualmente.  

 

3.5.8 Sistema de Rastreabilidade  

O rastreamento alimentar é uma ferramenta fulcral na segurança e qualidade 

alimentar e a sua obrigatoriedade é imposta pelo do Regulamento (CE) N. 178/2002. O 

sistema de rastreabilidade é compreendido pelo conjunto de medidas que permite 

identificar toda a informação relevante associada com as etapas de transformação de 

um determinado produto, desde a sua produção até a sua venda ao consumidor final. 

Normalmente a informação considerada relevante são os intervenientes do processo, 

os materiais e maquinaria utilizada e o espaço temporal do processo. 

Na Sotocal o rastreamento alimentar é realizado da codificação dos produtos 

produzidos, cada produto é marcado com uma sequência de números que fornece a 

informação sobre o mês o dia e o ano da sua produção, tal como exposto na tabela 3. 
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Tabela 3 - Metodologia utilizada na atribuição de lote. 

 

A partir de um documento interno cada código é associado com as horas de 

produção, a máquina utilizada, a quantidade produzida e o lote da matéria prima 

utilizada (Anexo XIV). Com deste sistema é possível, através do código do produto, 

averiguar todos os aspetos relevantes no processamento do produto, e 

consequentemente facilitar a determinação das variáveis responsáveis pela ocorrência 

de uma não conformidade no produto comercializado.  

Durante o estágio o processo de rastreabilidade foi revisto e atualizado. No 

antigo sistema os produtos finais constituídos por matéria alimentar previamente 

transformada nas instalações, como por exemplo as misturas de café/sucedâneos, 

continham o lote associado à sua data de embalamento. Para além disso, no documento 

de rastreabilidade era reconhecido como matéria prima os grãos verdes de café, e 

portanto eram apenas registados os lotes associados ao fornecedor. Este mecanismo 

não permite identificar a data de transformação da matéria prima e o colaborador 

responsável pelo processo, deste modo foram atribuídos códigos internos à matéria 

prima transformada internamente, que circula dentro da empresa para entrar em futuras 

etapas do processamento. Com o novo mecanismo de rastreabilidade é possível 

identificar a data e o responsável de todos as etapas relevantes no processamento do 

produto, assim na eventualidade de uma não conformidade pode-se efetuar uma análise 

mais aprofundada às possíveis causas do acontecimento.  

 

3.5.9 Controlo da Não Conformidade  

Na ocorrência de uma não conformidade a nível do produto final ou nos 

processos de fábrica, a Sotocal tinha implementado um procedimento bem 

documentado e pormenorizado das tarefas que devem ser realizadas para mitigar os 

danos provocados s partes interessadas e evitar futuras não conformidades com as 

mesmas origens. As não conformidades eram registadas num boletim próprio para o 

efeito (Anexo XV), que contém todos as informações relevantes sobre a natureza da 

não conformidade, o destino do produto, as ações corretivas e de contenção, as datas 

L xx xx xx xx M x 

Lote 

 

Dia de 

produção 

 

Mês de 

produção 

Código 

interno 

do 

produto 

Ano de 

produção 

(2020 = 20) 

Máquina Número da 

Máquina 
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da ocorrência e correção e os responsáveis pelas várias ações. 

Apesar da metodologia utilizada anteriormente para o controlo da não 

conformidade estar bem descrita e implementada, esta foi revista de forma a melhorar 

a sua eficácia. Foi criado um documento dinâmico com o objetivo de substituir os 

boletins de registo (anexo XVII). O documento dinâmico, para além de acomodar todas 

as informações previamente presentes, possibilita a inserção de dados de forma mais 

automatizada e cria automaticamente uma análise estatística das diferentes não 

conformidades do ano. Apesar da metodologia de ação permanecer a mesma, a nova 

forma de inserção dos dados permite uma maior eficiência no processamento das 

ocorrências e na avaliação anual do sistema de segurança alimentar.  

 

3.6 Validação, Verificação e Melhoria do Sistema de 

Gestão  

 

3.6.1 Validação das combinações das medidas de controlo 

A validação das medidas de controlo é um procedimento necessário para avaliar 

se as medidas de controlo planeadas são capazes de mitigar os perigos significativos 

previamente identificados. A validação é normalmente realizada com auxílio de dados 

quantificáveis, tal como análises química e microbiológica dos produtos acabados, da 

matéria prima ou produto em circulação. De forma a validar as medidas de controlo 

presentes a Sotocal contém um plano anual de análises aos produtos comercializados, 

que são realizadas por uma empresa externa certificada, a empresa também possui 

instrumentos capazes de medir os elementos mais importantes durante o 

processamento, tal como o peso e a temperatura. Adicionalmente variações relevantes 

no número de ocorrência não conformidades também são usadas para avaliar as 

medidas de controlo implementadas.  

Idealmente quando são efetuadas alterações relevantes no sistema de gestão é 

fulcral a revalidação das medidas de controlo, de forma a garantir que após a mudanças 

efetuadas as medidas presentes continuam a garantir o controlo dos perigos. Durante o 

estágio o principal foco de trabalho foi a planificação do sistema de gestão e a realização 

da base documental que suporta o funcionamento do sistema, deste modo durante este 

período não foi realizado a revalidação das medidas de controlo.  Para efetuar a total 

implementação da planificação efetuada, a empresa terá de realizar esta revalidação 

para garantir que as medidas de controlo continuam a mitigar os perigos identificados.   
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3.6.2 Controlo da Monotorização e Medição 

  Estão implementadas instruções de trabalho e um planeamento anual que 

garante o correto controlo da monotorização e medição. Este controlo é realizado 

durante o processamento, de forma a prevenir e controlar desvios significativos nos 

parâmetros que influenciam a qualidade e segurança dos alimentos. No qual se destaca 

a monotorização da temperatura e tempo durante a torragem dos produtos devido a 

elevada mudança na qualidade perante pequenas variações, esta sensibilidade exige 

um controlo exaustivo e continuo da temperatura e tempo de torragem.  

 Paralelamente a Sotocal para garantir a fiabilidade dos valores monotorização, 

faz um planeamento anual de manutenção das máquinas presentes na fábrica e calibra 

dentro dos prazos previstos os instrumentos de medição utilizados, tal como medidor de 

temperatura/humidade ambiental e as balanças.  

 

3.6.3 Verificação do Sistema de Gestão da Qualidade e 

Segurança Alimentar  

A verificação do sistema de gestão da segurança alimentar é efetuada através 

das auditorias internas bianuais, auxiliadas pela XZ Consultores SA. Nas auditorias o 

assessor externo e os responsáveis pelo sistema de gestão avaliam se as metodologias 

planeadas estão a ser implementadas e registadas, também é realizada uma avaliação 

critica dos resultados observados. No fim de cada auditoria é desenvolvido um 

documento de apoio que descreve todos os pontos que devem ser melhorados, esta 

informação é transmitida ao responsável pela área auditada e rapidamente são tomadas 

medidas de correção para eliminar ou reduzir as falhas encontradas.  

A verificação do sistema, no caso de a empresa proceder com a certificação, 

será mais rigorosa, visto que a entidade certificadora conduz auditorias de terceira parte 

para garantir que a empresa certificada continua com o sistema de gestão adequado à 

norma EN ISO 22000:2005.  

 

3.6.4 Melhoria Contínua  

O sistema de gestão é um conjunto de procedimentos, documentos e 

colaboradores que tem como objetivo o cumprimento dos objetivos da empresa, sendo 

um deles a produção de produtos seguros. Dadas as constantes mudanças das 

dinâmicas da empresa, tal como mudanças de fornecedores, máquinas novas, 

colaboradores novos, implementação de novos produtos entre outros, o sistema tem de 

ser continuamente revisto e melhorado. A procura constante e proativa pelas 
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imperfeições existentes é uma atividade crucial num sistema de gestão, e apesar de ser 

pouco exigente quando comparada com outras atividades basilares, é usualmente 

desconsiderada devido a dificuldade na quantificação dos seus benefícios/resultados.  

 Durante o estágio foram realizadas algumas atividades consideradas como 

melhoria continua, tal como a modificação do sistema de rastreabilidade, contudo este 

ponto não teve grande relevância, visto que é normalmente uma etapa avançada na 

restruturação do sistema de gestão, que no fim do estágio ainda não estava totalmente 

implantado. Logo a planificação da melhoria continua deve ser elaborada e efetivada 

quando as modificações ao sistema tiverem complementarmente implementadas.
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4.1 Síntese dos trabalhos realizados  

Na tabela 4 estão resumidos os trabalhos realizados no âmbito da segurança e 

qualidade alimentar para a melhoria do sistema de gestão. 

 

Tabela 4 - Resumo das atividades realizadas durante o estágio 

Requisito Trabalho Descrição 

Controlo dos 

registos 

Supervisão dos 

registos efetuados 

pelos colaboradores. 

Foi verificado diariamente se os registos 

eram efetuados pelos respetivos 

responsáveis  

Transposição dos 

registos em formato 

físico para digital. 

Os registos encontravam-se, na sua grande 

maioria, em formato físico. Deste modo foi 

realizada a sua transposição para o formato 

digital para facilitar a sua procura e análise.  

Ambiente de 

Trabalho 

Registo bidiário da 

temperatura e 

humidade. 

Foi realizado o registo bidiário da 

temperatura e humidade do armazém, da 

sala de embalamento e da sala de moagem 

do café 

Gestão de 

Resíduos 

Revisão e melhoria 

do armazenamento 

dos subprodutos. 

Foi alterado o modo de armazenamento 

dos produtos. No início do estágio os 

subprodutos eram armazenados em sacas 

abertas ao ar livre. Com a mudança o 

armazenamento passou a ser feito num 

local apropriado com as sacas devidamente 

fechadas. 

Controlo Analítico 

Realização do plano 

de análises dos 

produtos para o ano 

2020. 

Foi realizado o planeamento dos meses, 

produtos e o tipo análises que vão ser 

realizadas em 2020 

Características 

do Produto 

Revisão e melhoria 

das fichas técnicas.  

A informação das fichas técnicas foi revista 

para identificar possíveis erros ou 

desatualização, foi também acrescentado 

novas informações relativamente aos 

limites de contaminantes químicos, físicos 

impostos/ recomendados por entidades de 

referência na área.  
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Fluxograma e 

Descrição das 

Etapas 

Revisão e melhoria 

dos fluxogramas 

existentes. 

Foram retiradas etapas que não estavam 

presentes quando observado o processo 

em loco, e também foi acrescentado novas 

etapas, decisões e produtos de entrada e 

saída do processo.  

Análise de 

Perigos 

Realização de uma 

análise aos perigos 

identificados na 

produção  

Efetuou-se a identificação e análise dos 

perigos presentes no processamento dos 

vários produtos comercializados. A análise 

teve em conta uma matriz de risco e uma 

árvore de decisão com quatro questões.   

Estabelecimento 

dos Pré-

Requisitos 

Operacionais 

Realização do plano 

de pré-requisitos 

operacionais e 

respetiva 

implementação. 

O controlo dos perigos significativos 

identificados e submetidos à arvore de 

decisão foram divididos no plano de 

HACCP e no plano de pré-requisitos 

operacionais (PPRO). A realização do 

PPRO teve em conta o perigo, as medidas 

de controlo, a monotorização e as ações 

corretivas. 

Sistema de 

Rastreabilidade 

Registo da 

rastreabilidade e 

melhoria da folha de 

registo/ metodologia. 

A folha de rastreabilidade foi revista e 

melhorada, foi acrescentado uma nova 

metodologia dos produtos que apenas 

circulam dentro da empresa (códigos 

internos) 

Controlo da Não 

Conformidade 

Registo das não 

conformidades e 

realização de uma 

nova folha de 

registos. 

Foi criado um documento dinâmico Excel 

que permite o registo de forma mais 

eficiente, para além faz automaticamente 

um tratamento estatístico dos dados 

inseridos.  

 

 

4.2 Conclusão 

A realização do estágio na Sotocal – Sociedade Torrefatora de Cafés Angola 

Lda, teve como principal objetivo a manutenção e aperfeiçoamento do SGQSA, de forma 

a cumprir com os requisitos estabelecidos na EN ISO 22000:2005. Uma vez que a 

certificação da empresa representa uma mais-valia importante para as partes 

interessadas, principalmente na garantia da inocuidade dos seus produtos perante os 
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parceiros comerciais e os consumidores finais.  

Inicialmente o SGQSA era fundamentado nas recomendações do HACCP, 

metodologia na qual a empresa está certificada, a presença de um sistema sólido e bem 

implementado facilitou a integração dos novos elementos que permitiram uma maior 

aproximação do SGQSA aos requisitos da norma. Em termos práticos, foram realizados 

vários trabalhos, nos quais se destaca: 

- A melhoria de documentos já presentes, com a intenção de aumentar a 

informação que contêm ou melhorar a eficiência na sua utilização/ preenchimento. Neste 

ponto estão incluídas fichas técnicas, mapa de não conformidades, ficha de 

rastreabilidade, manual de qualidade e segurança. 

- A implementação de um plano de contenção de perigos que divide o seu 

controlo em PPR, PPRO e HACCP, o que facilita a gestão dos perigos presentes na 

produção, contribuindo assim para a redução de produtos não conformes.  

- Fazer o registo de vários parâmetros da produção. (ex. humidade, temperatura, 

horas de produção por máquina e rastreabilidade.) 

- Consciencializar os colaboradores a cumprir com as medidas, presentes nos 

PPR, que ajudam a diminuir os perigos presentes. (ex. uso de epi’s, registo das 

atividades, comportamentos pré-definidos)  

 A realização dos trabalhos mencionados produziu melhorias significativas, não 

só nas atividades produtivas, mas também no próprio funcionamento da empresa e 

satisfação das partes interessadas; nomeadamente os colaboradores, os parceiros 

comercias e os clientes. No final do estágio foi possível observar que os registos eram 

devidamente preenchidos com periocidade proposta. Para além disso a utilização mais 

frequente dos epi’s e a maior presença de comportamentos adequados a um ambiente 

de produção alimentar, permite concluir que os colaboradores ficaram com maior 

conhecimento e preocupação em relação à qualidade e segurança dos alimentos. Em 

relação à gestão de topo, a planificação do novo sistema de gestão, incentivou a um 

maior acompanhamento das atividades de produção e as várias alternativas possíveis 

para aumentar a eficiência produtiva e eliminar ou reduzir os possíveis perigos 

existentes.  

 Mediante o referido anteriormente, importa realçar que o novo sistema de gestão 

criado não garante a certificação da EN ISO 22000:2005, para tal é necessário a 

manutenção das metodologias e documentos realizados e em alguns casos uma 

implementação mais aprofundada. Adicionalmente existem certos pontos essenciais ao 

SGSQA que devem ser melhorados, no qual se realça o investimento na renovação do 

pavimento da fábrica e a separação física entre o embalamento dos amendoins e dos 

restantes produtos. O presente SGSQA também pode servir como base para a 
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implementação de outras normas que são relevantes no setor, tal como a ISO 

9001:20015 e a ISO 14001:2015, sendo apenas necessário pequenas reformulações e 

adições aos elementos constituintes do presente sistema de gestão.  

 Pessoalmente, o estágio realizado permitiu desenvolver uma compreensão 

detalhada sobre o enquadramento legislativo no comercio de géneros alimentícios, o 

modo como diferentes atividades afetam a segurança e qualidade alimentar e ainda na 

perceção da importância dos diferentes colaboradores no bom funcionamento da 

empresa. Simultaneamente também foi possível estudar sobre as certificações 

existentes, bem como a sua importância, o processo de implementação e os vários 

requisitos que contêm. Para além disso foi possível realizar atividades fora do contexto 

do objetivo proposto, no qual se destaca os diferentes trabalhos associados à gestão da 

produção.  

 Em suma, a realização deste trabalho contribui para determinar as atividades a 

implementar e desenvolver, de forma a alcançar os requisitos estabelecidos na EN ISO 

22000:2005, para futuramente a empresa obter a certificação desejada. Os objetivos 

propostos foram na sua maioria cumpridos. 
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Anexo I – Representação do Plano PDCA 



76 Implementação da EN ISO 22000:2005 numa Empresa de Torrefação 
 

Anexo II – Planta das instalações da empresa (1ª piso) 
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Anexo III – Plano de higienização dos locais onde existe manipulação de alimentos.  
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Anexo IV – Plano de higienização dos WC’s e refeitório.  
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Anexo V – Folha utilizada para o registo da higienização dos locais onde existe manipulação de alimentos. 



80 Implementação da EN ISO 22000:2005 numa Empresa de Torrefação 
 

Anexo VI – Folha utilizada para o registo da higienização dos WC’s. 



FCUP 81 

Implementação da EN ISO 22000:2005 numa Empresa de Torrefação 

 

Anexo VII – Folha de registo do plano de análises laboratoriais.  
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Anexo VIII – Exemplo de uma ficha técnica de matéria prima (colorau).  
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Anexo IX – Fluxograma do processamento do café milano em grão, utilizado pela 
empresa no inicio do estágio.  
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Anexo X – Fluxograma do processamento do café milano em grão, criado durante o 
estágio. 
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Anexo XI – Árvore de decisão utilizada na avaliação dos perigos significativos.  
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Anexo XII – Tabela de avaliação dos riscos presentes no processamento dos produtos.  
 

Café e Sucedâneos 

Etapa/ 
Processo 

 

Perigo 

 

Causa 

Avaliação 

Medidas de controlo 

Identificação PCC´s 

F S 
Significativo 
(Sim/Não) 

P1 P2 P3 P4 PCC/ PPRO 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Receção 

Q: Contaminação 

com micotoxinas  

Práticas incorretas pós-colheita, 

armazenagem e transporte) 

 
2 

 
2 

 
S 

Controlo na receção: 

- Inspeção visual: fungos ou excesso de 

humidade; 

- Verificar o boletim de análises laboratoriais 

do fornecedor  

- Determinação do teor em micotoxinas em 

caso de suspeita (cumprindo a amostragem 

recomendada); 

- Avaliação organolética; 

 
 S 

 
N 

 
 S 

 
S 

 
PPRO 1 

 

Q: Resíduos de solvente 

(café descafeinado) 

Práticas incorretas de fabrico – 

fornecedor / Incumprimento 

especificação 

 
1 

 
2 

 
N 

Controlo na receção: 

- Boletim análises  

- Cumprimento das especificações 

     

 
B: Contaminação 

microbiológica/ pragas 

Práticas incorretas pós-colheita, 

armazenagem e transporte) 
 
1 

 
3 

 

 

N 

Controlo à receção: 

Inspeção visual: defeitos/infestantes/sinais de 

excesso de humidade; 

- Verificar o boletim de análises laboratoriais 

do fornecedor  

- Avaliação organolética; 

 
S 

 
N 

 
S 

 
S 

 
PPRO 2 

  

F: Presença de corpos 

estranhos 

Práticas incorretas pós-colheita 

(armazenagem e transporte) 
 

2 

 
1 

 

N 

Controlo na receção: 

- Inspeção visual: presença visível de corpos 

estranhos. 

     

 

 
Receção 

material de 

embalagem 

Q: Migração de 

solventes/compostos 

químicos 

Incorreta utilização de compostos para 

fabrico de materiais de embalagem/ Não 

cumprimento das especificações 

 
1 

 
1 

 
N 

Declaração de conformidade e boletim de 

análises de migração 

     

F: Contaminações 

físicas (poeiras) 

Falhas de acondicionamento; más 

práticas do fornecedor ou durante o 

transporte 

 
1 

 
1 

 

N 
Inspeção receção; material devidamente 

acondicionado 
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Armazenagem 

B: Desenvolvimento 

microbiológico / 

propagação de pragas 

 

Condições inadequadas de 

armazenagem 

 

1 

 

2 

 

N 

Cumprimento regras/ boas práticas de 

armazenagem; 

inspeção visual e sensorial durante o 

período de armazenagem 

    

 

Q: Aumento teores de 

micotoxinas 

Condições inadequadas de 

armazenagem 
1 2 N 

Correto manuseamento, acondicionamento e 

identificação dos materiais de limpeza  

     

Mistura/ 

Formulação 

 

Q: Excesso de teor de 

cafeína no café 

descafeinado 

Contaminação cruzada devido 

a falhas de limpeza da 

plataforma de transporte 

pneumático  

1 2 N 
Cumprimento de regras de limpeza entre 

produtos com e sem cafeína 

    

 

Torra            

Arrefecimento  

 

    
    

 

 
Armazenagem 

(Silos) 

 

 

         

 
Moagem Q: Excesso de teor de 

cafeína no café 

descafeínado 

Contaminação cruzada 

devido a falhas de limpeza do 

equipamento 

 

1 

 

2 

 

N 
 

Cumprimento de regras de limpeza entre 

produtos com e sem cafeína 

     

 
Embalamento 

F: Passagem de corpos 

estranhos 

 

Queda dos materiais 

circundantes. 

Colaboradores com 

acessórios. 

 

1 

 

2 

 

N 
Cumprimento das boas práticas de fabrico 

Formação dos colaboradores 

     

 
Armazenagem   
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Amendoins 

Etapa 
Processo 

 

Perigo 
 

Causa 

Avaliação Medidas de controlo Identificação PCC´s 

F S 
Significativo 
(Sim/Não) 

P1 P2 P3 P4 PCC/ PPRO 

 
    Receção 

Q: Contaminação 
micotoxinas  

 

Práticas incorretas pós-
colheita, armazenagem e 

transporte) 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
S 

Controlo na receção: 

 - Inspeção visual: fungos ou excesso de 
humidade; 

- Verificar o boletim de análises 
laboratoriais do fornecedor  

- Determinação do teor em micotoxinas em 
caso de suspeita (cumprindo a amostragem 

recomendada); 
- Avaliação organolética; 

 
S 

 
N 

 
S 

 
S 

 
PPRO 3 

B: Contaminação 
microbiológica/ pragas 

Práticas incorretas pós-colheita, 
armazenagem e transporte) 

 
1 

 
3 

 

 

S 

Controlo à receção: 
Inspeção visual: defeitos/infestantes/sinais de 
excesso de humidade; 

- Verificar o boletim de análises 
laboratoriais do fornecedor  

- Avaliação organolética; 

 
S 

 
N 

 
S 

 
S 

 
PPRO 4 

 
F: Presença Corpos 

estranhos 

Práticas incorretas pós-
colheita (armazenagem e 
transporte) 

 
1 

 
1 

 

 

N 

 

  Controlo na receção: 
- Inspeção visual: presença visível de corpos 

estranhos.     

 

 
Armazenagem  

 

Q: Aumento do teor 

de micotoxinas 

Condições inadequadas de 

armazenagem 
 
1 

 
2 

 
N 

Cumprimento regras/ boas práticas de 

armazenagem; 

inspeção visual e sensorial durante o 

período de armazenagem 

    

 

B: Desenvolvimento 
microbiológico / 

propagação de 
pragas 

 

Condições inadequadas de 
armazenagem 

 

1 

 

2 

 

N 

Cumprimento regras/ boas práticas de 

armazenagem; 

inspeção visual e sensorial durante o período 
de armazenagem 

    

 

Torra 
 

 
   

 

    
 

Arrefecimento 
F: Passagem de corpos 

estranhos 
Não cumprimento das boas 
práticas de fabrico 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

N 

 

Cumprimento das boas práticas de fabrico 
Formação dos colaboradores  
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Especiarias/ Ervas Aromáticas 

Etapa/ 
Processo 

 

Perigo 
 

Causa 

Avaliação 

Medidas de controlo 

Identificação PCC´s 

F S 
Significativo 
(Sim/Não) 

P1 P2 P3 P4 PCC/ PPRO 

 
    Receção 

Q: Contaminação 

micotoxinas 

 

 

Práticas incorretas pós-
colheita, armazenagem e 
transporte) 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
N 

Controlo na receção: 

 - Inspeção visual: fungos ou excesso de 
humidade; 

- Verificar o boletim de análises 
laboratoriais do fornecedor  

- Determinação do teor em micotoxinas em 
caso de suspeita (cumprindo a amostragem 
recomendada); 

- Avaliação organolética; 

 

 
S 

 

 
N 

 

 
N 

 

 
-- 

PPRO 5 
 

B: Contaminação 
microbiológica/ 

pragas 

Práticas incorretas pós-colheita, 
armazenagem e transporte) 1 3 S 

Controlo à receção: 
Inspeção visual: presença visível de 
microrganismos 
Avaliação organolética  

 

 
S 

 

 
N 

 

 
N 

 

 
-- 

PPRO 6 

 
F: Presença Corpos 
estranhos 

Práticas incorretas pós-colheita 
(armazenagem e transporte) 

 
1 

 
2 

 

 

N 

 

Controlo na receção: 
- Inspeção visual: presença visível de corpos 
estranhos.  

     

 
Armazenagem 

Q: Aumento do teor de 

micotoxinas 
Condições inadequadas de 
armazenagem  

 
1 

 
2 

 
N 

Cumprimento regras/ boas práticas de 

armazenagem; 

inspeção visual e sensorial durante o 

período de armazenagem 

     
 

Embalamento 
F: Passagem de corpos 
estranhos 

Queda dos materiais 

circundantes. 

Colaboradores com 
acessórios. 

 
1 

 
2 

 
N 

Cumprimento das boas práticas de fabrico 
Formação dos colaboradores 

    

 

Pesagem  

 

  

  

    

 

Armazenagem            
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B: Desenvolvimento 

microbiológico / 
propagação de 
pragas 

 

Condições inadequadas de 
armazenagem 

 

1 

 

2 

 

N 

Cumprimento regras/ boas práticas de 

armazenagem; 

inspeção visual e sensorial durante o período 
de armazenagem 

     

 
Moagem 

Q: Contaminação 

cruzada com outras 
especiarias/ ervas 
aromáticas 

Limpeza incorreta da máquina 
e/ ou utensílios usados na 
moagem. 

1 3 S 
Lavagem da máquina e utensílios após cada 
utilização 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

NA 

 

PPRO 7 

Embalamento F: Passagem de 
corpos estranhos 

Queda dos materiais 

circundantes. 

Colaboradores com 
acessórios. 

 

1 

 

2 

 

N 

Cumprimento das boas práticas de fabrico 

Formação dos colaboradores 

     

Pesagem     

       

Armazenagem     

       

 

Açúcar 

Etapa/ 
processo 

 

Perigo 

 

Causa 

Avaliação 

Medidas de controlo 

Identificação PCC´s 

F S 
Significativo 
(Sim/Não) 

P1 P2 P3 P4 PCC/ PPRO 

Receção B: Contaminação 
microbiológica 

Práticas incorretas de 

armazenagem e transporte 
(elevada humidade) 

 
1 

 
2 

N 

 

Controlo à receção: 

- Inspeção visual: Infestantes/sinais de 
excesso de humidade; 

- Verificar o boletim de análises laboratoriais 
do fornecedor 
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F: Presença Corpos 
estranhos 

Práticas incorretas 

armazenagem e transporte 
 
1 

 
2 

 

 

N 

 

 

Controlo na receção: 
- Inspeção visual: presença visível de corpos 
estranhos. 

     

 
Armazenagem Q: Contaminação 

biológica 
 

 

Não cumprimento das boas 
práticas de armazenamento 

 
 

 
1 

 
2 

 
N 

Cumprimento regras/ boas práticas de 

armazenagem; 

inspeção visual e sensorial durante o 

período de armazenagem 

     

Embalamento F: Passagem de 
corpos estranhos 

Queda dos materiais 

circundantes. 

Colaboradores com 

acessórios. 

 

1 
 

2 
 

N 

Cumprimento das boas práticas de fabrico 

Formação dos colaboradores 

     

Pesagem   

   
 

     

Armazenagem   

   
 

     

 

Legenda: Q: perigo Químico; F: Perigo físico; B: Perigo (micro)biológico; F: Frequência; S: Severidade; P : pergunta (Árvore de decisão); PRO: Pré requisito operacional; PCC: Ponto crítico de 

controlo; N: Não; S: Sim; NA: Não aplicável. 
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Anexo XIII – Plano de pré-requisitos operacionais  
 

Produto PPRO Perigo Medida de controlo 
Monotorização Ação Corretiva 

Documentação 
Limites Frequência Responsável Descrição Responsável 

C
a
fé

 e
 S

u
c

e
d

â
n

e
o

s
 

PPRO 

1 

Contaminação 

com micotoxinas  

Controlo na receção: 

 A - Inspeção visual: fungos ou 

excesso de humidade; 

A - Verificar o boletim de 

análises laboratoriais do 

fornecedor; 

A - Avaliação organolética; 

B- Determinação do teor em 

micotoxinas em caso de 

suspeita (cumprindo a 

amostragem recomendada); 

 

Café 

Concentração 

de ocratoxina A  

 5 µg/Kg 

 

Chicória 

Concentração 

de 

Ocratoxina A  

 5 µg/Kg 

 

Cevada 

Concentração 

de 

ocratoxina A  

 5 µg/Kg 

 

aflatoxina B1  

 2 µg/Kg 

 

aflatoxinas 

B1+B2+G1+G2 

≤ 4 µg/Kg 

 

A – A cada 

receção  

B - Sempre que 

necessário 

A - Responsável pela 

receção do material  

B – Responsável pela 

qualidade e Segurança 

Devolução da 

encomenda  

Responsável pela 

receção do material  

 

Registo Inspeção 

à receção 
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PPRO 
2 

Contaminação 

microbiológica/ 

pragas 

Controlo à receção: 

Inspeção visual: defeitos/ 

infestantes/ sinais de excesso 

de humidade; 

- Verificar o boletim de 

análises laboratoriais do 

fornecedor  

- Avaliação organolética; 

Ausência de 

pragas 
A cada receção 

Responsável pela receção 

do material 

Devolução da 

encomenda  

 Responsável pela 

receção do material  

 

Registo Inspeção 

à receção 

A
m

e
n

d
o

in
s

 

PPRO 

3 

Contaminação 

micotoxinas 

Controlo na receção: 

A - Inspeção visual: fungos ou 

excesso de humidade; 

A - Verificar o boletim de 

análises laboratoriais do 

fornecedor  

A - Avaliação organolética; 

B- Determinação do teor em 

micotoxinas em caso de 

suspeita (cumprindo a 

amostragem recomendada); 

 

Concentração 

de: 

 

aflatoxina B1  

 8 µg/Kg 

 

aflatoxinas 

B1+B2+G1+G2 

≤ 15 µg/Kg 

1 – A cada 

receção 

2- Sempre que 

necessário 

A - Responsável pela 

receção do material  

B – Responsável pela 

qualidade e Segurança 

Devolução da 

encomenda  

 Responsável pela 

receção do material  

 

Registo Inspeção 

à receção 

PPRO 
4 

Contaminação 

microbiológica/ 

pragas 

Controlo à receção: 

Inspeção visual: defeitos/ 

infestantes/ sinais de excesso 

de humidade; 

- Verificar o boletim de 

análises laboratoriais do 

fornecedor  

- Avaliação organolética; 

Ausência de 

pragas 

1 – A cada 

receção 

2- Sempre que 

necessário 

 Responsável pela receção 

do Material  

 

Devolução da 

encomenda  

 Responsável pela 

receção do material  

 

Registo Inspeção 

à receção 
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E
s
p

e
c
ia

ri
a
s

/ 
E

rv
a

s
 A

ro
m

á
ti

c
a
s

 

PPRO 
5 

Contaminação 

micotoxinas 

 

Controlo na receção: 

 A - Inspeção visual: fungos ou 

excesso de humidade; 

A -  Verificar o boletim de 

análises laboratoriais do 

fornecedor  

A -  Avaliação organolética; 

B- Determinação do teor em 

micotoxinas em caso de 

suspeita (cumprindo a 

amostragem recomendada); 

 

Colorau e 

Pimenta 

 

Concentração 

máxima de: 

aflatoxina B1   

5 µg/Kg 

 

aflatoxinas 

B1+B2+G1+G2 

≤ 15 µg/Kg  

 

1 – A cada 

receção 

2- Sempre que 

necessário 

1 -Responsável pela 

receção do Material  

2 – Responsável pela 

qualidade e Segurança 

Devolução da 

encomenda  

 Responsável pela 

receção do material  

 

Registo Inspeção 

à receção 

PPRO 
7 

Contaminação 

microbiológica 

Controlo à receção: 

Inspeção visual: defeitos/ 

infestantes/ sinais de excesso 

de humidade; 

- Verificar o boletim de 

análises laboratoriais do 

fornecedor  

- Avaliação organolética; 

Ausência de 

pragas 
A cada receção 

Responsável pela receção 

do Material 

Devolução da 

encomenda  

 Responsável pela 

receção do material  

 

Registo Inspeção 

à receção  

PPRO 

8 

Contaminação 

cruzada com 

outras 

especiarias/ 

ervas aromáticas 

Lavagem da máquina e 

utensílios após cada 

utilização. 

Inspeção da máquina e 

utensílios antes da produção 

de novos produtos.  

Ausência de 

vestígios de 

outro produto 

antes da 

moagem 

A cada moagem 

com novo produto 

Responsável pela moagem 

do produto 

Limpeza da 

máquina e 

utensílios 

Responsável pela 

moagem do produto 

Registo de 

higienização 
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Anexo XIV – Folha de Registo da rastreabilidade dos produto 
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Anexo XV – Folha de registo de não conformidades, utilizada pela empresa no inicio 
do estágio.   
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Anexo XVI – Folha de registo do plano de ação das não conformidades verificadas.  
 
 
 

D
a
t
a 

Ação Decorrente de: 
Causas/Met
a a atingir 

Descrição das 
Ações, 

Meios/Recursos 
RESP Prazo 

Acompanhamento 
e Aprovação 

Análise da 
Eficácia 

 

C  

P  

M  

Não Conformidade                

 

Potencial NC                         

 

Análise de 

Relatórios/Dados  

Reclamações                        

 

Sugestões                             

 

Avaliação dos Clientes          
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Anexo XVII –Representação da folha criada para o registo das não conformidades, com automatização do tratamento estatístico dos dados. 
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Anexo XVIII – Representação dos documentos preenchidos automaticamente com o preenchimento da folha de registo das não 
conformidades (representação sem dados) 
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Anexo XIX – Exemplo duma folha de registo utilizada para o registo da temperatura e 
humidade. 


