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GLOSSÁRIO 

ANÁLISE DE RISCOS: processo constituído por três componentes interligadas: 

avaliação, gestão e comunicação dos riscos. 

[Regulamento (CE) n.º178/2002] 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS: processo de base científica constituído por quatro 

etapas: identificação do perigo, caracterização do perigo, avaliação da exposição 

e caracterização do risco. 

[Regulamento (CE) n.º178/2002] 

COMUNICAÇÃO DOS RISCOS: intercâmbio interactivo, durante todo o processo 

de análise dos riscos, de informação e pareceres relativos a perigos e riscos, 

factores relacionados com riscos e percepção dos riscos, entre avaliadores e 

gestores dos riscos, consumidores, empresas do sector alimentar e do sector de 

alimentos para animais, a comunidade universitária e outras partes interessadas, 

incluindo a explicação dos resultados da avaliação dos riscos e da base das 

decisões de gestão dos riscos. 

[Regulamento (CE) n.º178/2002] 

CONTROLO OFICIAL: qualquer forma de controlo que a autoridade competente 

ou a Comunidade efectue para verificar o cumprimento da legislação em matéria 

de alimentos para animais e de géneros alimentícios, assim como das normas 

relativas à saúde e ao bem-estar dos animais. 

[Regulamento (CE) n.º882/2004] 
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FASES DA PRODUÇÃO, TRANSDORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO: qualquer fase, 

incluindo a importação, desde a produção primária de um género alimentício até à 

sua armazenagem, transporte, venda ou fornecimento ao consumidor final e, 

quando for o caso, a importação, produção, fabrico, armazenagem, transporte, 

distribuição, venda e fornecimento de alimentos para animais. 

[Regulamento (CE) n.º178/2002] 

GÉNERO ALIMENTÍCIO: qualquer substância ou produto, transformado, 

parcialmente transformado ou não transformado, destinado a ser ingerido pelo ser 

humano ou com razoáveis probabilidades de o ser. 

[Regulamento (CE) n.º178/2002] 

GESTÃO DOS RISCOS: o processo, diferente da avaliação dos riscos, que 

consiste em ponderar alternativas políticas, em consulta com as partes 

interessadas, tendo em conta a avaliação dos riscos e outros factores legítimos e, 

se necessário, seleccionar opções apropriadas de prevenção e controlo. 

[Regulamento (CE) n.º178/2002] 

HIGIENE DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS: As medidas e condições necessárias 

para controlar os riscos e assegurar que os géneros alimentícios sejam próprios 

para consumo humano tendo em conta a sua utilização. 

[Regulamento (CE) n.º852/2004]  



ix 

INCUMPRIMENTO: o não cumprimento da legislação em matéria de alimentos 

para animais ou de géneros alimentícios e das normas para a protecção da saúde 

e do bem-estar dos animais. 

[Regulamento (CE) n.º882/2004] 

INSPECÇÃO: o exame de quaisquer aspectos dos alimentos para animais, dos 

géneros alimentícios, e da saúde e do bem-estar dos animais, a fim de verificar se 

esses aspectos cumprem os requisitos da legislação no domínio dos alimentos 

para animais ou dos géneros alimentícios, e as regras no domínio da saúde e do 

bem-estar dos animais.  

[Regulamento (CE) n.º882/2004] 

  

LEGISLAÇÃO ALIMENTAR: as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas que regem os géneros alimentícios em geral e a sua segurança 

em particular, a nível quer comunitário quer nacional; abrange todas as fases da 

produção, transformação e distribuição de géneros alimentícios, bem como de 

alimentos para animais produzidos para, ou dados a, animais produtores de 

géneros alimentícios. 

[Regulamento (CE) n.º178/2002] 

PERIGO: um agente biológico, químico ou físico presente nos géneros 

alimentícios ou nos alimentos para animais, ou uma condição dos mesmos, com 

potencialidade para provocar um efeito nocivo para a saúde. 

[Regulamento (CE) n.º178/2002] 
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RISCO: uma função da probabilidade de um efeito nocivo para a saúde e da 

gravidade desse efeito, como consequência de um perigo. 

[Regulamento (CE) n.º178/2002] 

VERIFICAÇÃO: o controlo, mediante exame e ponderação de provas objectivas, 

do cumprimento dos requisitos especificados. 

[Regulamento (CE) n.º882/2004] 

VIGILÂNCIA: a observação cuidadosa de uma ou mais empresas do sector dos 

alimentos para animais ou do sector alimentar, de operadores de empresas do 

sector dos alimentos para animais ou do sector alimentar ou das suas actividades. 

[Regulamento (CE) n.º882/2004] 
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RESUMO 

A Segurança Alimentar tem sido considerada, nos últimos anos, como 

factor essencial para a promoção da saúde. No que concerne ao fornecimento de 

refeições em Jardins-de-Infância e Escolas Básicas do 1.º Ciclo, dever-se-á 

assegurar uma alimentação equilibrada, adequada às necessidades da população 

escolar e com observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar a 

que estão sujeitos os géneros alimentícios. 

Com o presente estudo pretendeu-se contribuir para o conhecimento das 

condições de preparação, confecção e distribuição de refeições em refeitórios 

escolares de um município do Litoral Norte do país, através da avaliação das 

condições estruturais e higio-sanitárias das instalações. Foi também objectivo do 

estudo determinar a periodicidade necessária à fiscalização através da aplicação 

de uma matriz de risco. Desenvolveu-se um estudo descritivo, transversal em 37 

refeitórios escolares de Jardins-de-infância e Escolas Básicas do 1.º Ciclo.  

Como instrumentos de colheita de dados construíram-se duas grelhas de 

avaliação das condições higio-sanitárias para refeitórios com confecção de 

refeições e para refeitórios com recepção de refeições. 

Foi possível evidenciar que os refeitórios apresentavam, na generalidade, 

condições estruturais higio-sanitárias satisfatórias. Das não conformidades 

estruturais, destacam-se a falta de lavatórios de uso exclusivo devidamente 

equipados para higienização das mãos na zona de recepção (100%) e a 

inexistência de sanitários e vestiários vários refeitórios (43%). Das não 

conformidades funcionais destacam-se a estiva incorrecta dos géneros no 

economato (95%) e a inexistência de controlo do ar (100%). 

O período entre fiscalizações deve ser de 3 meses na maioria dos 

estabelecimentos (75,5%). 

PALAVRAS-CHAVE 

Segurança Alimentar; Condições Higio-Sanitárias; Refeitórios Escolares; Análise 

de Risco. 
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ABSTRACT 

Over the last years, food safety has been considered the essential factor for 

health promotion. The supply of meals at the kindergarten and primary schools, 

should guarantee a nutritionally balanced meal that suits students needs, following 

the general food hygiene and safety norms. 

The main purpose of this study was to improve the knowledge about the 

conditions of food preparation, cooking and distribution of meals at school 

canteens at North Coast municipality of Portugal, through evaluations of the 

facilities concerning the structure, sanitary and hygiene conditions. Additionally we 

intended to determine the appropriate interval between inspections through the 

application of a risk matrix. 

It was developed a descriptive and transversal study at 37 school canteens 

of official kindergartens and primary schools. 

Collection of data was made using grids of hygiene and sanitary conditions, 

one for the canteens with cooking step and another for the canteens that only 

receive the meals already cooked. In generally, it was possible to realize that 

canteens had acceptable hygiene and sanitary facilities conditions. Among 

structural non conformities, it was highlighted the lack of exclusive lavatories, 

properly equipped for the hands washing at the reception zone (100%) and 

inexistence of toilets and dressing rooms in several canteens (43%). In the 

majority of the canteens (75,5%), the period between inspections should be of 3 

months.     

  

KEY-WORDS 

Food safety; Hygiene and Health Conditions; School Canteens; Risk Analysis.
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INTRODUÇÃO 

1. Enquadramento Legal  

As grandes crises alimentares que têm ocorrido no mundo Ocidental nos 

últimos 40 anos repercutem-se no desenvolvimento sustentado dos povos. Os 

consumidores têm vindo a formar uma consciência crítica gradual, apercebendo-

se cada vez melhor das consequências que alguns perigos específicos 

transmitidos pela sua alimentação podem ter sobre a sua saúde e a dos seus 

filhos. (1) Na sequência desta série de crises relativas à alimentação humana e 

animal ficaram bem evidenciadas as falhas na concepção e na aplicação da 

regulamentação alimentar na Comunidade Europeia (CE), actual União Europeia. 

(2)

A globalização do comércio alimentar e do sistema de distribuição, 

juntamente com as crises sucessivas de confiança dos consumidores, conduziram 

a uma interrogação relativa à capacidade da indústria alimentar e das autoridades 

competentes garantirem a segurança dos alimentos. (2) Sentiu-se a necessidade 

premente de criar uma legislação adaptada às novas realidades, privilegiando a 

protecção dos interesses do consumidor e a necessidade de consolidação do 

mercado interno. A Comissão Europeia viu-se então obrigada a rever um amplo 

número de Directivas Comunitárias, em matéria de higiene dos géneros 

alimentícios (ga) no sentido de garantir um nível elevado de saúde pública. Em 

Abril de 1997 publicou um documento de reflexão, com uma série de ideias para 

análise e debate público sobre os Princípios Gerais da Legislação Alimentar da 

União Europeia – Livro Verde. (2-4) Em Janeiro de 2000, foram publicadas as 

alterações resultantes da reflexão e debate do Livro Verde, sendo apresentadas 

propostas de acção comunitária em matéria de Segurança Alimentar num 

documento com 84 pontos de acção denominado “Livro Branco sobre Segurança 

Alimentar”. (2, 4-6) Este documento propõe uma abordagem global, de toda a 
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cadeia alimentar, de modo a existir um método completo e coeso de Segurança 

Alimentar “da exploração agrícola até à mesa”. (2, 4-6) Tal como no Codex 

Alimentarius, os conceitos de Rastreabilidade, Análise dos Riscos e Princípio da 

Precaução, bem como a enfatização da importância de se criar uma Autoridade 

Alimentar Europeia, aparecem plasmados neste referencial. (4, 5, 7)  

Com o objectivo de adoptar uma abordagem global e integrada, a 

legislação deve tomar em consideração todos os aspectos da cadeia de produção 

alimentar: desde a produção, a transformação, o transporte e a distribuição até ao 

fornecimento dos ga ou dos alimentos para animais. Em todas as etapas desta 

cadeia, a responsabilidade jurídica de velar pela segurança dos ga incumbe aos 

agentes económicos do sector alimentar. (5)

De forma a plasmar a resolução destas preocupações, a União Europeia, 

publicou o Regulamento (Reg.) (CE) n.º 178/2002 de 28 de Fevereiro, que 

determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade 

Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em 

matéria de segurança dos ga. Este documento estabelece 5 princípios gerais que 

passam a prevalecer sobre todas as disposições dos restantes textos neste 

domínio: 

• Reafirma-se o carácter integrado, em todas as etapas da cadeia alimentar, do 

produtor primário até ao consumidor. (6)

 • A análise dos riscos é um fundamento essencial da política de segurança dos 

alimentos. São necessárias três intervenções distintas: a avaliação dos riscos 

através de pareceres científicos, a gestão dos riscos através da intervenção das 

autoridades públicas e a comunicação desses riscos ao grande público. (6)

Caso os dados científicos disponíveis não permitam uma avaliação completa dos 

riscos, deverá ser aplicado o Princípio da Precaução, reconhecido pela primeira 

vez na legislação alimentar, com vista a assegurar um nível elevado de protecção. 

(6)
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• A responsabilidade de todos os operadores do sector alimentar passa a ser 

explicitamente reconhecida. Cada um dos intervenientes do sector é responsável 

pela segurança dos produtos que importa, produz, transforma, coloca no mercado 

ou distribui. (6)

• É estabelecida a rastreabilidade dos produtos em todas as etapas da cadeia 

alimentar. Através de sistemas adequados de recolha de informações, os 

operadores devem poder identificar todas as empresas que lhes forneceram um 

determinado género alimentício ou a quem forneceram os respectivos produtos. (6)

• Os cidadãos têm direito a informações claras e precisas por parte das 

autoridades públicas e são consultados de uma forma aberta e transparente ao 

longo de todo o processo de decisão política. (6)  

Estes esforços de informação e de transparência correspondem aos 

princípios da política comunitária em defesa dos consumidores que reconhece 

igualmente o direito à informação, à educação e à representação dos cidadãos. (6)

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA/AESA - European 

Food Safety Authority/ Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos)

reforça o sistema actual de apoio científico e técnico. A sua missão essencial é 

fornecer ajuda e pareceres científicos independentes, assim como criar uma rede 

para uma estreita cooperação com os organismos análogos nos Estados-

Membros. Avalia também os riscos ligados à cadeia alimentar e informa o grande 

público sobre os mesmos. (2)

Com a publicação, em Abril de 2004, da actual legislação comunitária em 

matéria de higiene dos ga, “Pacote Higiene”, é explicitada, em coerência com os 

princípios gerais da legislação alimentar, uma abordagem integrada, desde a 

produção primária até à distribuição, e a atribuição, a todos os operadores, da 

responsabilidade de garantir que a segurança dos ga não é comprometida. Dos 

quatro regulamentos que constituem este conjunto, dois referem-se a regras de 

higiene, gerais para os ga (Reg. (CE) n.º 852/2004, de 29 de Abril) e específicas 
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para os ga de origem animal (Reg. (CE) n.º 853/2004, de 29 de Abril), que devem 

ser cumpridas por todos os operadores económicos, servindo os outros dois (Reg. 

854/2004, de 29 de Abril e Reg. 882/2004, de 29 de Abril para estabelecer as 

regras pelas quais se devem reger os controlos oficiais de verificação do 

cumprimento das disposições legais diversas do sector alimentar, onde se 

incluem os dois regulamentos anteriormente referidos. (8-11)

No que concerne ao controlo e inspecção aos ga estão também 

regulamentados ao nível nacional. 

O Decreto-Lei (DL) n.º 132/2000, de 13 de Julho, que transpõe para a 

legislação nacional, as Directivas da Comunidade Económica Europeia (CEE) 

89/397/CEE e 93/99/CEE, define as regras aplicáveis ao exercício do controlo 

oficial dos ga, esclarecendo o mesmo como sendo o conjunto das operações 

destinadas a verificar a conformidade dos ga e materiais que entram em contacto 

com eles, perspectivando a prevenção dos riscos para a saúde pública. Esta 

disposição descreve que estão inseridas nas actividades de controlo dos ga, entre 

outras, as acções de inspecção e a colheita de amostras e análises. (4, 12)  

O DL n.º 113/2006 de 12 de Junho, pretende assegurar a execução e 

garantir o cumprimento das obrigações decorrentes dos Reg.s (CE) n.os 852/2004 

e 853/2004, assinalando quais as infracções que devem ser alvo de sanção, no 

caso do operador económico violar os referidos dispostos regulamentares. (4, 13)

2. Perspectivas da Segurança Alimentar 

A Segurança Alimentar tem sido considerada, nos últimos anos, como 

factor essencial para a promoção da saúde. Distintos organismos internacionais, 

nomeadamente a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), têm fomentado, no âmbito 

global, incontáveis pesquisas no campo da inocuidade dos alimentos. 

Considerando que a Segurança Alimentar é assegurar o alimento a cada cidadão, 

em quantidade e qualidade necessárias para garantir uma vida saudável, num 
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sistema de alimentação colectiva, a segurança refere-se à responsabilidade em 

relação à saúde do cliente; para isto, devem-se ter cuidados com higiene, 

escolha, armazenagem, preparação e distribuição do alimento, bem como 

contratação, treino e manutenção de pessoal especializado. (14)

A questão da Segurança Alimentar tem sido um tema pertinente não 

apenas em estudos científicos, como também nas questões de ordem político-

económica dos países de todo o mundo. Os últimos debates sobre Segurança 

Alimentar têm demonstrado uma grande preocupação com o estudo de 

alternativas mais eficientes para controlo e garantia da inocuidade dos alimentos, 

já que os métodos convencionais de avaliação e verificação (inspecção e análises 

microbiológicas), têm-se mostrado insuficientes para garantir a segurança do 

alimento. (15-17)  

As últimas notificações de doenças transmitidas por alimentos (DTAs), no 

mundo, indicam o surgimento de um novo cenário epidemiológico, caracterizado 

principalmente pela rapidez de propagação e alta patogenicidade dos agentes 

patogénicos, com especial destaque aos infecciosos, como Listeria 

monocytogenes e Salmonella sp. (2)

O controlo deficiente dos padrões higio-sanitários é um dos factores 

responsáveis pela ocorrência de surtos de DTA. (14) A higiene e salubridade dos 

estabelecimentos onde são fabricados, preparados ou servidos alimentos, são 

determinadas pelas infra-estruturas, pelo desenho das suas instalações e 

equipamento, assim como pelas boas práticas sanitárias e procedimentos 

técnicos. (18) As falhas estruturais e o desconhecimento ou negligência das boas 

práticas de higiene alimentar podem levar à contaminação das refeições e, 

consequentemente, à ocorrência de toxinfecções alimentares (TIAs). (19)  

Com a expansão dos serviços de alimentação colectiva, os alimentos 

ficaram mais expostos a contaminações microbianas. Tem-se observado uma 

crescente preocupação do consumidor com a qualidade do alimento adquirido e 
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com os consequentes riscos para a saúde que uma alimentação preparada com 

desleixo pode acarretar. (20)
  

Muitos esforços têm sido empregues pelos responsáveis das Unidades de 

Alimentação e Nutrição, com o objectivo de evitar a ocorrência de tais doenças, 

tradicionalmente através de visitas de avaliação sanitária e análises 

microbiológicas das refeições produzidas. Entretanto, os altos índices de 

ocorrência de surtos de TIAs indicam a ausência de controlos sistemáticos que 

garantam permanentemente a segurança sanitária desejável. (7, 21)
 As visitas de 

avaliação sanitária são úteis para a identificação de situações que envolvam 

riscos de ocorrência de DTA, mas não tem sido possível a sua realização com a 

frequência e/ou profundidade suficientes para garantir um grau satisfatório de 

segurança sanitária do alimento produzido. (22) Quando nos referimos à 

alimentação escolar pública, a preocupação com a qualidade, e particularmente a 

Segurança Alimentar, torna-se mais relevante, pois esta população - alvo 

compreende uma das faixas etárias mais vulneráveis.  

Nos Estados Unidos da América, durante o ano de 2002, ocorreram 24.971 

casos de doença de origem alimentar, dos quais, 10% ocorreram em refeitórios 

escolares. (23)  

Em Portugal, houve um aumento genérico no número de TIAs registado 

entre 1993 e 2000. Dos casos notificados em 1999, as escolas e Jardins-de-

infância (JI’s) destacaram-se como local de aquisição da doença com 31% dos 

surtos, evidenciando a importância deste tipo de estabelecimentos na transmissão 

de TIAs. (24-26)

Os dados da EFSA relativos aos surtos do ano de 2007, para 22 Estados 

Membros (Portugal não está contemplado nesta estatística, pois não forneceu 

dados), apontam para 5,609 notificações de TIA’s, responsáveis por 3,291 

hospitalizações, das quais resultaram 19 mortes. Os casos derivados da 

contaminação de ovos e ovoprodutos, registaram um valor na ordem dos 14,6%. 
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(27) Do total de surtos, 8% ocorreram em escolas e JI’s, 3,7% causados por 

salmonella, levando à hospitalização de 144 crianças das 832 afectadas(27). O 

factor que mais contribuiu para os casos de salmonelose foi o inadequado 

tratamento térmico dos géneros (72%). (27) Ainda, relativamente ao total dos 

dados anteriormente referidos, 6,9% das ocorrências deveram-se a 

contaminações por Campylobacter em escolas e JI’s. (27)

Os riscos de contaminação nos JI’s e escolas são maiores devido à 

preparação e confecção dos alimentos serem realizadas com muita antecedência, 

o que favorece a exposição prolongada a eventuais agentes contaminantes. Além 

disso, as condições inadequadas de higiene no local de preparação e distribuição 

e o grande número de refeições confeccionadas também contribuem para isso. (28)

A prevenção passa fundamentalmente pela implementação de sistemas 

preventivos, como o de Análise de Perigos e controlo de Pontos Críticos - Hazard 

Analysis and Critical Control Points - (HACCP), de modo a garantir a segurança 

ao longo da cadeia alimentar(24). Dentro da lógica estabelecida por esta 

abordagem de garantia de segurança sanitária dos alimentos, há toda uma 

preocupação que incide sobre o processo de preparação de determinado 

alimento, que é estruturante da própria metodologia HACCP, e uma outra 

preocupação, não menos importante, com questões que são transversais, 

designadas por pré-requisitos do sistema HACCP. (24) Estes requisitos encontram-

se concretizados, quer nos «princípios gerais de higiene alimentar» 

recomendados pelo Codex Alimentarius, quer nos «códigos de boas práticas» 

elaborados para o sector da restauração colectiva, e são um conjunto de 

premissas básicas constantes dos Regs que se exige serem cumpridas para que 

o sistema funcione. (7, 24)

3. Enquadramento e Justificação do Estudo  

Assegurar o respeito pelos direitos e pelo bem-estar da criança é 

fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável de um país. (22) Cabe 
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aos profissionais da área da saúde pública, trabalhar para que as crianças 

tenham acesso a escolas de boa qualidade, não só do ponto de vista pedagógico, 

mas também no que concerne à alimentação, de forma a minimizar os riscos de 

saúde. (22, 29)  

De acordo com a transferência de atribuições e competências consignado 

na Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, é competência das Autarquias Locais, em 

matéria de Educação, assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de 

educação Pré -Escolar e do Ensino Básico. (30)  O município contemplado neste 

estudo possui sob sua responsabilidade 42 refeitórios (16 com cozinha para 

confecção de refeições e 26 apenas com condições para recepção de refeições já 

confeccionadas). Em média são servidas 5.500 refeições por dia.  

Tendo em conta que estas refeições se destinam a uma população com 

maior susceptibilidade a infecções, pois o seu sistema imunológico passa 

constantemente por modificações, revela-se de extrema importância o 

conhecimento das condições de higiene e salubridade, quer dos locais onde são 

produzidas, bem como das próprias refeições e ainda o conhecimento da 

frequência de monitorização. (22)

Pretende-se avaliar de uma forma objectiva e quantificada as condições 

estruturais e funcionais dos locais onde são preparadas as refeições de Escolas 

Básicas do 1.º Ciclo (EB1’s) e JI’s, tendo em vista a consciencialização da 

realidade apurada no terreno, particularmente por parte das chefias, possibilitando 

a tomada de decisões políticas sustentadas na evidência através de informação 

autêntica, consistente e efectiva e promovendo a melhoria nas condições higio-

sanitárias da produção e concomitantemente a qualidade dos produtos. Serve, 

ainda, de referência para aplicação das boas práticas de manipulação e de 

alicerce para o progresso no sentido da melhoria contínua. 
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HIPÓTESES 

Atendendo às competências das autarquias em assegurar a gestão dos 

refeitórios dos estabelecimentos de educação Pré -Escolar e do Ensino Básico, 

sendo responsáveis pela higio-sanidade dos mesmos, foram ponderadas as 

seguintes hipóteses: 

 Os refeitórios escolares cumprem com os requisitos legais no âmbito da 

higiene e Segurança Alimentar; 

 É possível aplicar uma matriz de risco e determinar a periodicidade de 

fiscalização de refeitórios escolares; 

OBJECTIVOS 

1. Objectivos gerais 

 Diagnosticar e caracterizar as condições higio-sanitárias e técnico-

funcionais de refeitórios escolares de EB1’s e de JI’s do ensino público, 

de um município do Litoral Norte do país, bem como a periodicidade de 

fiscalização. 

2. Objectivos específicos 

 Criar instrumentos de trabalho para recolha de dados, quantificáveis e 

adaptados à realidade existente, nomeadamente refeitórios com 

confecção de refeições e refeitórios que apenas recepcionam refeições 

já confeccionadas;

 Avaliar e caracterizar as condições de higiene e salubridade de 

refeitórios escolares que produzam ou recepcionem refeições;

 Determinar a periodicidade necessária à fiscalização. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

1. Linha Metodológica 

Para a concretização do estudo, foi delineada a seguinte linha 

metodológica: 

 Familiarização com a realidade alvo do estudo; 

 Pesquisa e recolha bibliográfica de legislação aplicável ao sector da 

restauração, ao controlo da higiene e Segurança Alimentar dos 

alimentos recepcionados, armazenados, manipulados, confeccionados 

e colocados à disposição do público consumidor; 

 Elaboração de duas grelhas de avaliação higio-sanitária para 

Refeitórios Escolares com confecção de refeições e com recepção de 

refeições já confeccionadas, quantificadas, passíveis de serem 

utilizadas como instrumentos de monitorização; 

 Visita aos Refeitórios Escolares para recolha de dados; 

 Tratamento dos dados recolhidos, procedendo-se à caracterização 

higio-sanitária dos refeitórios e aplicação da matriz de risco com vista a 

determinar a periodicidade de fiscalização. 

Tipo de Estudo e Espaço temporal 

O presente estudo é do tipo descritivo transversal, tendo-se realizado entre 

Março e Julho de 2009.  

Numa 1.ª fase efectuou-se um diagnóstico prévio da situação dos 

refeitórios, através de visitas (a um refeitório com confecção e a um com recepção 

de refeições), posteriormente seguiu-se uma pesquisa bibliográfica para 

construção da documentação necessária, ajustada à realidade apurada no 

terreno, nomeadamente uma grelha de avaliação higio-sanitária de refeitórios com 

confecção de refeições e uma grelha de avaliação higio-sanitária de refeitórios 
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46%

54%

Recepção

Confecção

apenas com recepção de refeições. Esta fase inicial decorreu durante o mês de 

Março de 2009.  

Numa 2.ª fase realizaram-se as vistorias e a recolha de dados, entre 20 de 

Abril e 18 de Junho de 2009 

Na 3.ª fase executou-se o tratamento de dados (interpretação e análise) e 

posterior aplicação de uma matriz de risco, caracterizando-se as condições higio-

sanitárias dos refeitórios e determinando-se a periodicidade de fiscalização dos 

mesmos.   

Amostra 

 O Universo do qual surgiu a amostra alvo deste trabalho, é constituído por 

47 refeitórios de EB1’s e JI’s do ensino público de um município do Litoral Note do 

país.  

A amostra é voluntária de conveniência abrangendo 37 refeitórios. Destes, 

20 possuíam confecção de refeições e 17 apenas recepcionavam refeições já 

confeccionadas. Dos 37 refeitórios, 3 encontravam-se concessionados à Junta de 

Freguesia local, 1 a uma empresa A, 1 a uma empresa B e os restantes 32 a uma 

empresa C

Gráfico 1: Distribuição dos refeitórios na amostra, relativamente ao tipo de estabelecimento

Critério de inclusão

Os factores considerados durante a selecção da amostra foram os 

seguintes: 
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 O refeitório pertencer a um JI ou a uma EB1 do ensino público do 

município em estudo.  

2. Material e Metodologia 

Para recolha dos dados, foram utilizadas duas grelhas de avaliação das 

condições higio-sanitárias, criadas propositadamente para a realização do 

presente estudo: uma Grelha de Avaliação das Condições Higio-Sanitárias de 

Refeitórios com Confecção de Refeições (Anexo1) e uma Grelha de 

Avaliação das Condições Higio-Sanitárias de Refeitórios com Recepção de 

Refeições já confeccionadas (Anexo 2).

As grelhas resultaram de uma adaptação e modificação de ferramentas de 

trabalho pré-existentes. A sua estrutura e apresentação, os domínios e respectivo 

conteúdo e a ponderação atribuída a cada domínio resultaram de um compêndio 

de concepções de diferentes autores. (31-37)  

A Grelha de Avaliação das Condições Higio-Sanitárias de Refeitórios com 

Confecção de Refeições encontra-se organizada em 12 domínios de avaliação, 

cada um dos quais composto por vários parâmetros, num total de 140. (32, 36, 37)

A Grelha de Avaliação das Condições Higio-Sanitárias de Refeitórios com 

Recepção de Refeições possui 9 domínios de avaliação, igualmente compostos 

por vários parâmetros, num total de 90. (32, 36, 37)

Para tornar as grelhas quantificáveis foi necessário codifica-las, assim 

todos os parâmetros foram avaliados através de questões fechadas de 

categorização dicotómica (Sim, Não), aos quais foi atribuído um valor de 

categorização nominal: m = Mal menor (Faltas menores), M = Mal maior (Faltas 

muito importantes) e C = Ponto crítico (Pontos críticos). Quando a resposta foi 

Sim, avaliou-se com 1, 2 e 3 respectivamente. Quando a resposta foi Não, 

independentemente de ser m, M ou C avaliou-se com 0. (31-33, 36, 37)
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Por sua vez, cada domínio adquiriu um valor percentual em função do 

comprometimento da Segurança Alimentar expressada. Os domínios de avaliação 

e respectiva carga percentual contemplados estão representados nas tabelas 1 e 

2. 

DOMÍNIO VALORAÇÃO 

1 Condições Técnico-Funcionais de Sanitários e Vestiários do Pessoal 6% 

2 Condições Técnico-Funcionais da Zona de Recepção e Codições das 
Matérias-Primas  7,5% 

3 Condições Técnico-Funcionais do Economato  7,5% 

4 Condições Técnico-Funcionais da Rede de Frio  10%

5 Condições Técnico-Funcionais da Cozinha (Zonas de preparação e 
confecção, copas limpa e suja) 12% 

6 Condições de Manipulação 12% 

7 Condições dos Produtos Confeccionados  7,5% 

8 Condições Gerais de Higienização e Conservação  10% 

9 Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos  10% 

10 Controlo de Resíduos 7,5% 

11 Controlo de Higienização e de Pragas 5% 

12 Autocontrolo   5% 

Tabela 1: Designação dos 12 domínios considerados na Grelha de Avaliação das Condições 
Higio-Sanitárias de Refeitórios com Confecção de Refeições, e respectiva valoração. 

Tabela 2: Designação dos 9 domínios considerados na Grelha de Avaliação das Condições Higio-
Sanitárias de Refeitórios com Recepção de Refeições, e respectiva valoração. 

DOMÍNIO VALORAÇÃO 

1 Condições Técnico-Funcionais de Sanitários e Vestiários do Pessoal 6% 

2 Condições Técnico-Funcionais da Copa Limpa/Zona de Empratamento 12% 

3 Condições de Manipulação 12% 

4 Condições dos Produtos Confeccionados  7,5% 

5 Condições Gerais de Higienização e Conservação  10% 

6 Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos  10% 

7 Controlo de Resíduos 7,5% 

8 Controlo de Higienização e de Pragas 5% 

9 Autocontrolo   5% 
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O somatório da valoração atribuída a cada domínio na Grelha de Avaliação 

das Condições Higio-Sanitárias de Refeitórios com Recepção de Refeições, 

perfaz um total de 75%, sendo este valor transposto em termos absolutos, ou 

seja, para 100% no final da avaliação, de modo a que o tratamento de dados seja 

possível e coerente.   

A cotação de cada domínio foi obtida através da fórmula: 

Cotação final do domínio (%) = [(S*Dx)*100%]/Pmax

Em que: 

S = Somatório dos valores obtidos por parâmetro (m=1, M=2 e C=3) em cada 

domínio 

Dx = Valor percentual atribuído a cada domínio 

Pmax = Somatório das pontuações máximas possíveis de obter em cada domínio 

A fórmula utilizada para determinar a classificação final de cada refeitório 

foi a seguinte: 

Cotação final do refeitório (%) = Σ cotações finais de cada domínio 

Classificação Quantitativa e Qualitativa

As ferramentas de trabalho utilizadas, foram aplicadas pelo mesmo 

indivíduo nos 37 refeitórios, alvo deste estudo.  

Os parâmetros foram quantificados de 1 a 3 valores, de acordo com a sua 

importância relativa, assim como, a cada domínio foi atribuído um peso 

específico, em percentagem, tendo em conta o seu contributo para o 

comprometimento da Segurança Alimentar permitindo, assim, que os resultados 

pudessem ser convertidos para a forma qualitativa, mediante a seguinte grelha de 

classificação também utilizada no Centro Regional de Saúde Pública do Norte e 

ainda por outros autores: (4, 32, 36-39)
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CLASSIFICAÇÃO VALOR PERCENTUAL 

Muito Bom > 90% e ≤ 100% 

Bom > 75% e ≤ 90% 

Aceitável ≥  50% e ≤ 75% 

Não Aceitável < 50% 

 Tabela 3: Classificação qualitativa dos resultados. (38)  

Matriz de Risco

No que concerne à matriz de risco utilizada, a Higio-sanidade dos 

refeitórios é contabilizada em termos do grau de cumprimento obtido no 

seguimento de uma vistoria. (4) Neste sentido, considerou-se que um 

estabelecimento que obtêm um grau de cumprimento inferior a 50% deveria 

suspender a sua actividade, sendo esta situação revertida no momento em que a 

instituição consiga dar provas do contrário às autoridades competentes. Para 

valores de grau de cumprimento iguais ou superiores a 50%, os refeitórios 

agrupam-se em 4 classes de risco distintas, tal como se descreve na tabela 4. (4)

GRAU DE CUMPRIMENTO CLASSE DE RISCO 
[50;65] % 4 

[66;80] % 3 

[81;90] % 2 
[91;100] % 1 

Tabela 4: Classe de risco dos refeitórios de acordo com o grau de cumprimento obtido. (4)  

Para além da higio-sanidade, o modelo utilizado categoriza os 

estabelecimentos de acordo com o risco estimado para a actividade (REA), 

apresentando-se categorizado em 4 actividades alvo de fiscalização, de acordo 

com o risco estimado para cada uma delas (fundamentado no tipo de ga 

comercializados e nos procedimentos que cada uma das actividades efectua) (4, 

40) (Anexo3). A amostra do estudo apresenta um valor de REA correspondente a 

4, no qual se inserem os estabelecimentos de restauração colectiva que servem 

maioritariamente populações susceptíveis, neste caso, crianças de JI’s e EB1’s. 
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Através do cruzamento das duas variáveis consideradas (REA e grau de 

cumprimento), obtêm-se o nível de risco de um estabelecimento, podendo-se 

assim auferir o período de tempo entre fiscalizações, tal como se pretende 

demonstrar pelas tabelas 5 e 6. (4)  

4 RA RA Ra Ra 

3 RA Ra Ra Rb 

2 Ra Ra Rb RB 

R
IS
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IM
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D
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R

A
 

A
 A

C
T

IV
ID

A
D

E
 

1 Ra Rb RB RB 

4 3 2 1 

CLASSE DE RISCO 

Tabela 5: Matriz de risco para determinar a periodicidade de fiscalização de um estabelecimento 
comercial da área alimentar, atendendo ao risco estimado para a sua actividade e à classe de 
risco obtida (RA – Risco Alto; Ra – Risco Médio Alto; Rb – Risco Médio Baixo; RB – Risco Baixo). 
(4)

NÍVEL DE RISCO PERÍODO ENTRE  FISCALIZAÇÕES
RA Risco Alto 3 Meses 
Ra Risco Médio Alto 6 Meses 
Rb Risco Médio Baixo 9 Meses 
RB Risco Baixo 12 Meses 

Tabela 6: Determinação do período temporal decorrente entre acções de fiscalização, de acordo com o nível 
de risco que o estabelecimento apresenta. (4)

Tratamento de dados 

Para o tratamento estatístico da informação foram criadas bases de dados 

nos programas informáticos Windows Microsoft Office Excel ®2003 e Statistical 

Package of Social Sciences (SPSS®) versão 16.0, em sistema operativo Windows

XP. 
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Este tratamento consistiu na análise descritiva das variáveis identificadas 

nos diferentes parâmetros e domínios, das grelhas de avaliação, através da 

média, moda e frequência das observações estatísticas (medidas de tendência 

central), bem como na avaliação do grau de correlação entre variáveis, através do 

coeficiente de correlação de Pearson. 

Para análise do risco e consequente determinação do período de 

fiscalização, fez-se uma aplicação directa de uma matriz de risco. (4)

Recursos utilizados: 

 Humanos: a criação e aplicação dos instrumentos de trabalho utilizados 

para recolha de dados foram da responsabilidade do investigador, bem 

como o planeamento do estudo e posterior tratamento de dados 

(análise e interpretação dos resultados obtidos através dos 

instrumentos de trabalho). 

 Logísticos e Económicos: o orçamento dispendido no desenvolvimento 

da investigação foi pessoal. 

RESULTADOS 

1. Caracterização da Amostra 

Tendo em conta o universo do estudo, (47 refeitórios – 20 de confecção + 

27 de recepção) a amostra considerada exibe uma representatividade de 78,7% 

(20 de confecção + 17 de recepção). 
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Representatividade dos refeitórios atendendo ao tipo:

Esquema 1: Representatividade dos refeitórios da amostra quanto ao seu tipo, relativamente ao 
Universo do estudo.  

Na apresentação dos resultados é utilizada uma designação numérica da 

amostra: os números de [1 a 20] representam refeitórios de confecção e de [21 a 

37] refeitórios de recepção.  

Relativamente à concessão de cada refeitório, é de salientar que o n.º 10 

tem a sua gestão a cargo de uma empresa A, o n.º20 a cargo de uma empresa B, 

os n.ºs 11, 12 e 33 a cargo da Junta de Freguesia local e os restantes a cargo de 

uma empresa C. 

Dado o vasto número de resultados possíveis de apresentar, a seguir, 

apenas se expõe os considerados mais pertinentes e relevantes. No entanto 

constam do Anexo 4, de forma pormenorizada, todos os restantes. 

As representações gráficas apresentam uma avaliação quantitativa, sendo 

os resultados expressos em percentagem de conformidade/grau de cumprimento. 

Universo (47 refeitórios -> 20 confecção + 27 recepção)

Amostra (37 refeitórios -> 20 de confecção + 17 de recepção) 

Confecção (20)

100% dos 20 refeitórios 
de confecção do 
Universo 

42,6% dos 47 refeitórios 
do Universo 

Recepção (17)

63,0% dos 27 refeitórios 
de recepção do Universo 

36,6% dos 47 refeitórios 
do Universo
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2. Avaliação higio-sanitária global dos refeitórios

Os resultados finais obtidos pela aplicação das grelhas de avaliação 

encontram-se plasmados no gráfico 2. 

MÉDIA - 72,2%; MÁXIMO - 89,1%; MÍNIMO - 35,6% 

Gráfico 2: Avaliação geral quantitativa dos refeitórios

Pode observar-se que a média dos resultados é superior a 50%, sendo a 

sua classificação média qualitativa “aceitável”. No entanto, existem dois refeitórios 

de confecção com classificação Não Aceitável, nomeadamente o n.º10 e o n.º11 

com classificações de 42% e 35% respectivamente (Gráfico 2).  
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3. Avaliação por Domínios 

Domínio: Condições Técnico Funcionais dos Vestiários e Sanitários do Pessoal 

em Refeitórios de Confecção e de Recepção

MÉDIA - 34,3%; MÁXIMO - 95,7%; MÍNIMO - 0%

  

Uma grande parte dos estabelecimentos não possuía nas suas instalações 

vestiários e sanitários de uso exclusivo do pessoal. Este facto verificou-se com 

maior frequência nos refeitórios de recepção e consequentemente a média dos 

resultados referentes às condições deste domínio, revela-se negativa, ou seja, 

inferior a 50%, existindo uma grande discrepância entre o máximo e o mínimo 

obtidos (Gráfico 3). 

Domínio: Condições Técnico - Funcionais do Economato em Refeitórios de 

Confecção

MÉDIA - 69,6%; MÁXIMO - 92,6%; MÍNIMO - 14,8%

Gráfico 4: Condições técnico-funcionais do economato

Gráfico 3: Condições técnico-funcionais dos vestiários e sanitários
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Relativamente ao economato, foram avaliados somente refeitórios de 

confecção, pois os refeitórios de recepção não possuem nem carecem deste 

espaço nas suas instalações. 

 A maioria dos estabelecimentos apresenta classificações “aceitáveis” ou 

superiores, sendo que dois dos refeitórios, mais concisamente o n.º10, o n.º11 e o 

n.º13 mostram resultados não aceitáveis (Gráfico 4). 

Domínio: Condições Técnico – Funcionais da Rede de Frio em Refeitórios de 

Confecção

MÉDIA - 76,9%; MÁXIMO - 100%; MÍNIMO - 18,8%

Gráfico 5: Condições técnico-funcionais da rede de frio.  

Mais uma vez, apenas foram contemplados na avaliação refeitórios de 

confecção, por somente estes possuírem rede de frio nas instalações. A partir do 

gráfico observa-se, novamente, um resultado “não aceitável” por parte dos 

refeitórios n.º 10 e n.º11 (Gráfico 5).  
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Domínio: Condições Técnico – Funcionais da Cozinha em Refeitórios de 

Confecção

MÉDIA - 77,4%; MÁXIMO - 100%; MÍNIMO - 12,1%

Gráfico 6: Condições técnico-funcionais da cozinha (zonas de preparação e confecção, copas limpa e suja) 

Este domínio contempla a avaliação de várias zonas, nomeadamente a de 

preparação, confecção, a copa limpa e a copa suja. 

Da análise dos dados, verifica-se, tal como em domínios anteriores, uma 

diferença assinalável relativamente aos valores máximos e mínimos obtidos e 

uma média de resultados com classificação “boa”. No entanto é de salientar o 

valor de 12,1% referente ao refeitório n.º10 e o de 24,2relativo ao refeitório n.º11, 

ambos “não aceitáveis” e a classificação “muito boa” com 100% de conformidades 

por parte do refeitório n.º17, como se pode constatar no gráfico 6. 
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Domínio: Condições de Manipulação em Refeitórios de Confecção e Refeitórios

de Recepção

MÉDIA - 81,2% MÁXIMO - 100% MÍNIMO - 44,4%

Gráfico 7: Condições de manipulação

  

Os resultados deste domínio são satisfatórios à excepção do refeitório de 

recepção n.º 25 que apresenta uma classificação “não aceitável” de 44,4% 

(Gráfico 7).  

Domínio: Condições Gerais de Higienização e Conservação em Refeitórios de 

Confecção e Recepção 

  

MÉDIA - 72,2%; MÁXIMO - 100%; MÍNIMO - 23,5%

Gráfico 8: Condições gerais de higienização e conservação
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 A maioria dos refeitórios apresentam uma higienização e conservação das 

instalações “aceitáveis” ou classificações superiores, à excepção dos refeitórios 

n.º 3, n.º 5 e n.º 10 com avaliações percentuais de 47,0%, 29,4% e 23,5% 

respectivamente e ainda os refeitórios n.º 13 e n.º 20, ambos com 41,2% de 

acordo com o que expressa o gráfico 8. 

Domínio: Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos em Refeitórios de 

Confecção e Refeitórios de Recepção

MÉDIA - 71,5%; MÁXIMO - 100%; MÍNIMO - 18,8%

Gráfico 9: Condições do pessoal manipulador de alimentos

Neste domínio observa-se uma amplitude significativa entre o máximo e o 

mínimo percentual de resultados obtidos. Praticamente todos os refeitórios 

ostentam classificações aceitáveis ou valorações superiores, excepto os 

refeitórios n.º 11 e n.º 21, ambos com 31,3% de conformidade e o n.º 25 com 

apenas 18,8% tal como representa o gráfico 9. 
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Domínio: Controlo de Resíduos em Refeitórios de Confecção e Refeitórios de 

Recepção

MÉDIA - 75,8%; MÁXIMO - 100%; MÍNIMO - 23,8%

Gráfico 10: Controlo de resíduos

Relativamente ao controlo de resíduos, apenas os refeitórios n.º 1, n.º 20, 

n.º 36 e n.º 37 apresentam resultados não aceitáveis de 39,1%, 25,8%, 23,8% e 

42,8% respectivamente (Gráfico 10). 

Domínio: Controlo de Higienização e de Pragas em Refeitórios de Confecção e 

Refeitórios de Recepção

MÉDIA - 60,9%; MÁXIMO - 100%; MÍNIMO - 27,6%

Gráfico 11: Controlo de higienização e de pragas 
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No que concerne ao controlo de higienização e de pragas verifica-se que 

43% dos estabelecimentos (16), sobretudo os de recepção, obtiveram 

classificação abaixo do limiar mínimo aceitável. Destacam-se o n.º 34 com a 

classificação mais baixa de 27,6%, apresentado no gráfico 11. 

Domínio: Autocontrolo em Refeitórios de Confecção e Refeitórios de Recepção

MÉDIA - 69,1%; MÁXIMO - 79,3%; MÍNIMO - 20,7%

Gráfico 12: Autocontrolo 

Tendo em conta que um sistema de autocontrolo eficiente é uma mais valia 

para a garantia da segurança alimentar, os resultados dos refeitórios n.º11, n.º12 

e n.º33, todos eles com gestão a cargo da Junta de Freguesia local, ficam muito 

aquém das expectativas, apresentando valorações de 24,32% para os dois 

primeiros e de 20,7% para o último, de acordo com o expressado no gráfico 12. 

Na tabela 7 apresentam-se resultados expressos em percentagem de 

incumprimento relativos à moda da não-conformidade por cada domínio avaliado 

em todos os refeitórios. 
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Tabela 7: Moda da não-conformidade por domínio e respectiva representação percentual. (Cn –
n.º do domínio de avaliação de refeitórios de confecção; Rn – n.º do domínio de avaliação de 
refeitórios de recepção) 

4. Correlação entre variáveis 

O volume de trabalho e o número dos manipuladores por refeitório foi 

equacionado como potenciador de práticas incorrectas.  

Porém, de acordo com os resultados obtidos, não foi encontrada qualquer 

correlação entre n.º de refeições servidas e percentagem de conformidades, bem 

como entre n.º de manipuladores e percentagem de conformidades (R2 =0,08 e 

0,04).  

NÃO-CONFORMIDADE PREVALENTE POR DOMÍNIO % DE REFEITÓRIOS

C1/R1
Inexistência de lavatórios não manuais nos 
vestiários e sanitários do pessoal 

94,6% 

C2
Inexistência de lavatórios não manuais na zona de 
recepção 

100,0% 

C3
Estiva incorrecta dos géneros (encostados às 
paredes) no economato 

95,0% 

C4 Presença de cartonagem industrial na rede de frio 70,0% 

C5
Inexistência de lavatórios não manuais na cozinha 
(zona de preparação, confecção, copas suja e limpa)

70,0% 

R2 

Evacuação/drenagem incorrecta de líquidos 
residuais na copa limpa e zona de empratamento 
em refeitórios de recepção 

76,5% 

C6/R3 Lavagem das mãos pouco frequente e incorrecta  48,6% 

C7/R4 Géneros desprotegidos da contaminação 10,8% 

C8/R5
Material auxiliar e produtos de limpeza armazenados 
em local impróprio e sem identificação  

62,2% 

C9/R6 Cabelo dos manipuladores desprotegido  56,8% 

C10/R7

Evacuação/drenagem incorrecta de líquidos 
residuais no total dos refeitórios (confecção + 
recepção)  

73,0% 

C11/R8 
Inexistência de redes mosquiteiras a proteger as 
janelas 

89,2% 

C12/R9 Inexistência de controlo do ar  100,0% 
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5.Aplicação da matriz de risco 

Apenas 5,7% (2) do total dos estabelecimentos apresentaram classificação 

final “não aceitável”, ou seja, inferior a 50%. Os restantes 94,3% (35) 

apresentaram classes de risco entre 2 e 4 como se observa na tabela 8. 
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CLASSE DE RISCO 

Tabela 8: Distribuição dos refeitórios (35) pelas classes de risco correspondentes.   

A tabela 8 evidencia que, na amostra em estudo, existem 6 refeitórios com 

um valor percentual de conformidades situado entre [50;65] % e 

consequentemente possuem uma classe de risco igual a 4. 

Por outro lado, 22 dos refeitórios avaliados apresentam uma classe de 

risco igual a 3, pois na avaliação global de conformidades obtiveram uma 

classificação entre [66;80] % 

Apenas 7 refeitórios alcançaram uma classificação final entre [81;90] % de 

conformidades, possuindo, assim, classe de risco correspondente a 2. 

Nenhum refeitório apresentou classe de risco igual a 1, pois não houve 

classificações acima dos 90%. 

A partir da classe de risco obtida na tabela 8, determinou-se o período 

temporal entre duas fiscalizações, exemplificado na tabela 9.  

Gráfico 14: Relação entre o número de manipuladores e a classificação obtida pelo refeitório 
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Tabela 9: Definição do período de temporal entre acções de fiscalização, tendo em conta o grau 
de risco apresentado pelos estabelecimentos em estudo (35). (RA- Risco Alto; Ra – Risco Médio 
Alto)  

DISCUSSÃO 

Cumprir as normas aplicáveis aos géneros alimentícios não basta. É 

também essencial que os alimentos sejam produzidos e manuseados em 

condições de higiene. (41)  

A falta de higiene é um convite à proliferação de germes como a 

Salmonella e a Listeria monocytogenes ,  que provocam infecções alimentares. A 

Salmonella, que suscita menos atenção por parte do público do que a 

Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), constitui na realidade uma ameaça 

muito mais concreta. Presente numa vasta gama de produtos alimentares, como 

os ovos crus, as aves de capoeira e a carne de porco e de vaca, faz várias 

centenas de vítimas por ano e contamina dezenas de milhares de pessoas. (41)

Os refeitórios escolares têm como principal objectivo oferecer refeições que 

cumpram critérios nutricionais e sanitários, preservando a saúde do consumidor. 

Devido ao grande número de refeições servidas diariamente, existe a 

necessidade que as mesmas sejam confeccionadas com alguma antecedência, 

possibilitando maior período de exposição a eventuais agentes contaminantes 

e/ou crescimento microbiano. (22)

Para além da distribuição de alimentos em quantidade, é importante 

introduzir nas escolas o conceito e a prática da segurança alimentar na vertente 

sanitária e nutricional, garantindo refeições saudáveis em quantidade e qualidade 

durante todo o ano. (22)

As Grelhas de Avaliação das Condições Higio-Sanitárias de Refeitórios 

com Confecção de Refeições e de Refeitórios com Recepção de Refeições com 

140 e 90 parâmetros em avaliação, respectivamente, aplicadas aos 37 refeitórios 

NÍVEL DE RISCO NÚMERO DE 
REFEITÓRIOS 

PERÍODO DE 
FISCALIZAÇÃO 

RA 28 3 Meses 

Ra 7 6 Meses 
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alvo do presente estudo, permitiram determinar que, em termos médios, os 

refeitórios evidenciaram condições de laboração satisfatórias, com 72,2% de 

conformidades. 

Relativamente aos domínios avaliados nas grelhas, apenas o domínio 

referente aos vestiários e sanitários do pessoal obteve uma classificação inferior a 

50% (34,3% de conformidades). A existência de vestiários especificamente para 

os manipuladores se fardarem e zelarem pela sua higiene pessoal, devidamente 

supridos de água quente e meios adequados de lavagem e secagem de mãos 

são recomendações do Codex Alimentarius (1993) (24), sendo que a construção de 

grande parte dos estabelecimentos visitados não possuía tais características. 

Num estudo, realizado por Bramoski et al. (2005) os maiores índices de 

inadequações referiram-se aos funcionários (51%) e instalações sanitárias 

(37,3%). (29) Neste estudo verificaram-se 28,5% de não conformidades relativas 

aos manipuladores e 65,7% relativas às instalações dos sanitários e vestiários.    

Os restantes domínios apresentaram médias de conformidade superiores 

ao limiar mínimo aceitável. No entanto é importante focar alguns aspectos 

aferidos, que no conjunto de resultados são irrelevantes, mas isolados tem um 

peso substantivo no comprometimento da segurança alimentar e revelam 

incumprimento dos pré-requisitos e das boas práticas de higiene e de fabrico.  

No que concerne à zona de recepção, é de destacar a inexistência de 

lavatórios não manuais em 100% do total de refeitórios com confecção de 

refeições. 

Em alguns refeitórios, a conservação e/ou limpeza das instalações do 

economato apresentaram-se não conformes (55%), mas, situações consideradas 

mais preocupantes, verificaram-se ao nível da rede de frio, nomeadamente 

equipamentos a uma temperatura não conforme (50%), falta de indicação visual 

de temperaturas (20%), estiva de géneros incorrecta (15%) e presença de 

cartonagem industrial (70%). Estes resultados vão de encontro aos resultados 

obtidos por Santos et al. (2007) na avaliação de condições higio-sanitárias das 

cantinas escolares de Vila Real. (24) As lacunas mais comuns, em ambos os 
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estudos relacionam-se com a sobrecarga das arcas congeladoras, o que dificulta 

o arrefecimento homogéneo dos produtos. Esta falha ao nível do 

acondicionamento adequado dos géneros alimentícios conservados no frio foi 

também observada por Fonseca et al. (1994) e Gonçalves e Perdigão (1999) em 

restaurantes do Porto e de Lisboa, respectivamente. (24, 42, 43)  

De acordo com o estudo do Centro de Segurança Alimentar e Nutrição do

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge - INSA, 40% das unidades de 

restauração colectiva avaliadas não cumprem as temperaturas adequadas de 

refrigeração ou conservação de congelados. (31, 44) Da mesma forma que na 

investigação que envolveu 13 hotéis Portugueses, se verificou uma incorrecta 

temperatura de refrigeração dos alimentos em 100% das situações. (31, 45)

A falta de lavatórios exclusivos à higienização das mãos na cozinha (70%), 

assim como, uma quase total ausência de torneiras de comando não manual, 

favorecendo inúmeras oportunidades de contaminação/permanência de 

microrganismos nas mãos dos manipuladores, também foi um resultado 

concordante com os obtidos por Santos et al. (2007) no seu estudo. (24)

Num outro estudo realizado nos Estados Unidos da América (EUA), Sneed 

e Almanza (2003) citado por Ortiz (2008), verificaram que a lavagem de mãos não 

era frequente, à semelhança do presente estudo (em 48,8% dos refeitórios a 

lavagem de mãos revelou-se incorrecta e pouco frequente). A lavagem das mãos 

e dos utensílios é considerada um ponto crítico nos sistemas que envolvem a 

manipulação, uma vez que a contaminação cruzada, ou seja, a transmissão de 

microrganismos dos alimentos confeccionados, pode ocorrer por meio das mãos 

dos manipuladores, superfícies, utensílios e roupas. (22) Ainda relativamente a 

este conteúdo, Cruz et al. (2001), no seu estudo sobre as violações mais 

sistematicamente detectadas em restaurantes da Florida, EUA, citado por Santos 

et al. (2007), concluiu que a lavagem das mãos de forma adequada, apenas se 

efectuava em menos de 20% dos cerca de 120 restaurantes alvos da 

investigação. (24)  
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O controlo de insectos nas instalações de preparação de refeições, revela-

se um facto sistematicamente observado e referido por diversos autores [Cruz et 

al. (2001); Walker et al. (2003) citados por Santos et al (2007)]. (24) O que na 

presente investigação não é excepção, revelando-se a inexistência de redes 

mosquiteiras a proteger as janelas na maioria dos estabelecimentos (89,2%) e a 

inexistência de insectocaçadores em mais de ¾ da amostra (75,7%).  

A formação profissional é reconhecidamente um dos pilares da segurança 

alimentar em qualquer um dos segmentos da produção de alimentos, sendo que 

na restauração assume uma importância particularmente maior. (24) A relevância 

da formação dos manipuladores está patente nas normativas que regulam o 

sector da segurança alimentar, como no Reg. comunitário relativo à higiene dos 

ga, cujo capítulo XII do anexo II diz respeito à formação, não só de 

manipuladores, mas também dos seus responsáveis. (8, 24) Também o Codex 

Alimentarius, através do código de práticas higiénicas para estabelecimentos da 

natureza dos refeitórios, procede a tais recomendações. (24, 46)  

Apenas 8,1% dos refeitórios não possuíam um programa de formação 

profissional contínua dos manipuladores. Contudo, 48,6% apresentou higiene 

pessoal dos manipuladores incorrecta, bem como atitudes (postura e 

desempenho) não higiénicas por parte destes. Por outro lado, em 56,8% dos 

estabelecimentos, os manipuladores laboravam com a touca incorrectamente 

colocada, tendo por isso o cabelo desprotegido e em 35,1% verificou-se a 

presença de adornos e/ou maquilhagem. Estes dados são indicativos de que a 

formação, por vezes, não educa nem sensibiliza a pessoa. Constatou-se que 

apesar de os indivíduos terem em seu poder a informação, não a punham em 

prática, o que é seriamente inquietante.  

Podem encontrar-se dados coincidentes na investigação levada a cabo por 

Santos (2005), em 30 restaurantes da cidade do Porto. No seu estudo alerta para 

o facto da grande maioria de indivíduos que manipulam alimentos possuírem um 

nível de escolaridade e qualificações baixas, pondo em causa a eficácia da 

formação e treino dos mesmos e a exigência e controlo aquando da laboração. (36)
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Uma revisão de estudos sobre a formação em segurança e higiene 

alimentar concluiu que a eficiência das acções de formação nesta área é limitada 

pela falta de compreensão dos factores que contribuem para resultados de 

sucesso e que a avaliação da formação é essencial. (31)

Por outro lado os resultados apurados vêm contrariar o que Campbell et al. 

(1998) refere: “ainda que o comportamento do manipulador seja condicionado por 

um elevado número de factores, como disponibilidade de tempo e de meios, a 

compreensão subjacente à tarefa a desempenhar é um importante alicerce para a 

sua interiorização e correcta execução de forma continuada”. (24)

Relativamente à análise dos dados por entidade responsável pela gestão 

dos refeitórios, verificou-se que, a empresa C, apesar de ter um grande número 

de variáveis em estudo, apresenta uma média de conformidades nos seus 

refeitórios de 74,1%, resultado muito próximo da empresa B, que com apenas um 

refeitório em avaliação, apresentou uma classificação de 79,4%. 

Os refeitórios a cargo da Junta de Freguesia local apresentaram uma 

média de classificações finais de 59,6%, aquém do resultado final das empresas 

supra citadas.  

Por fim, a empresa A, com um refeitório sob sua responsabilidade, revelou 

falhas severas no que concerne à concepção arquitectónica e funcional (infra-

estruturas e layout) do estabelecimento onde exercia funções e respectivos 

equipamentos, às boas práticas de higiene dos manipuladores e das instalações e 

boas práticas de fabrico, bem como ao sistema de autocontrolo que preconizava.   

Tais resultados comprovam, neste estudo, a diversidade da qualidade de 

serviços oferecida pelas empresas de gestão e alimentação colectiva, existentes 

no mercado, sendo fundamental uma selecção adequada e rigorosa, de modo a 

obter o máximo de segurança e qualidade na prestação do serviço.  

No que respeita aos resultados da aplicação da matriz de risco, verificou-se 

que 80% (28) dos estabelecimentos apresentava um grau de risco alto, devendo, 

por isso decorrer entre cada fiscalização um período temporal de 3 meses. Por 
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outro lado, 20% (7) apresenta um grau de risco médio alto, devendo ser a sua 

periodicidade de fiscalização de 6 meses.  

O cumprimento destes resultados só é possível se nas autarquias locais 

existirem profissionais qualificados, de modo a suprir uma monitorização 

adequada e contínua dos estabelecimentos. Porém, ainda são muitas as 

limitações existentes que impedem que estas actividades sejam realizadas de um 

modo eficaz.  

Por um lado a escassez de recursos humanos, económicos e materiais 

para a realização destas acções, é uma realidade presente no nosso país, 

constituindo este o principal factor para a ineficácia destes serviços. Por outro, 

face à conjectura económica mundial corrente, muito dificilmente estes problemas 

serão resolvidos num período próximo. (4)

De uma forma geral, é possível afirmar que existem bastantes falhas 

estruturais relativas à concepção dos estabelecimentos, mas uma proporção de 

não-conformidades devem-se fundamentalmente ás más práticas por parte dos 

manipuladores e restante pessoal contratado. Estas lacunas são mais facilmente 

preenchidas do que propriamente as referentes à arquitectura dos locais, pois 

dependem exclusivamente da formação, bom senso e educação pessoal.  

Em suma, permanece a necessidade da disciplina contínua dos 

profissionais da restauração, da reforma estrutural dos estabelecimentos e da 

aposta em sistemas de autocontrolo como medida preventiva, de modo a garantir 

a segurança alimentar. 

Como em qualquer trabalho de investigação, as limitações inerentes à 

realização da presente investigação seriam expectáveis. Das mais relevantes 

destacam-se as restrições em termos de espaço temporal, recursos materiais, 

financeiros e humanos; o facto de as visitas terem obrigatoriamente que se 

realizar no horário de confecção das refeições, não sendo possível acompanhar 

em tempo integral todos os estabelecimentos durante todas as fases de 

produção, para se poder alcançar um tamanho amostral representativo. Por fim e 
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ainda que controverso, a influência permanente do investigador no decorrer do 

estudo, pois foi o mesmo indivíduo que criou os instrumentos de trabalho, 

projectou, desenhou e executou as visitas e efectuou o tratamento dos 

respectivos dados recolhidos. 

Do mesmo modo, as vantagens traduzem-se nas características das 

Grelhas de Avaliação produzidas, pois foram especificamente criadas para serem 

aplicadas em refeitórios escolares. Para além disto são simples, sintéticas, 

objectivas e de fácil aplicação e tratamento, tendo em conta o elevado número de 

parâmetros que avaliam.  

Mostram-se úteis no processo de monitorização, permitindo detectar o 

cumprimento ou incumprimento da legislação, tendo em conta os pré-requisitos e 

as boas práticas. 

CONCLUSÃO 

Com o presente estudo foi possível evidenciar que os refeitórios dos JI’s e 

EB1’ públicos apresentavam, na sua generalidade, condições estruturais e higio-

sanitárias minimamente satisfatórias, com 72,2% de média de conformidades, 

embora não cumprissem alguns dos pré-requisitos recomendados para este tipo 

de estabelecimentos. 

Relativamente aos domínios avaliados, apenas o domínio referente aos 

vestiários e sanitários do pessoal obteve uma classificação inferior a 50%, com 

34,3% de conformidades. 

Foi, igualmente possível aplicar uma matriz de risco e determinar que a 

periodicidade de fiscalização deve ser de 3 meses na maioria dos casos (75,5%), 

devendo ser de 6 meses em apenas 7 do total de refeitórios visitados. 

Construíram-se instrumentos de trabalho para recolha de dados, 

quantificáveis e adaptados à realidade existente, sintéticos, objectivos e de fácil 

aplicação e tratamento e através destas ferramentas cumpriram-se os objectivos 

pretendidos, mais especificamente o diagnóstico e caracterização das condições 

higio-sanitárias e técnico-funcionais dos refeitórios escolares.
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1 



a2 



 a3 

GGrreellhhaa ddee  AAvvaalliiaaççããoo  ddaass  CCoonnddiiççõõeess  HHiiggiioo--SSaanniittáárriiaass 

ddooss  RReeffeeiittóórriiooss  EEssccoollaarreess  ((CCoonnffeeccççããoo))  

Data: ___/___/____

Escola: _______________________________________________________________________ 

Responsável pela Unidade: ____________________________________________________ 

Nº de Manipuladores: ______________     

N.º de refeições servidas em cada turno:_______________________________________ 

Nº de refeições servidas: ____________  

6%6%6%6%    1. Condições Técnico1. Condições Técnico1. Condições Técnico1. Condições Técnico----Funcionais de Sanitários e Vestiários do PessoalFuncionais de Sanitários e Vestiários do PessoalFuncionais de Sanitários e Vestiários do PessoalFuncionais de Sanitários e Vestiários do Pessoal    SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

1.11.11.11.1    
Pavimentos, paredes, tecto e outras superfícies revestidos de material impermeável, 
lavável, resistente e em bom estado de conservação e limpeza MMMM     

 

1.21.21.21.2    Iluminação suficiente mmmm      

1.31.31.31.3    Existência de protecção nas lâmpadas MMMM      

1.41.41.41.4    Ventilação adequada                                                                                                              mmmm      

1.51.51.51.5    Separação clara entre sanitários e vestiários                                                                           mmmm      

1.61.61.61.6    Sem abertura directa dos sanitários para a zona de laboração                                             MMMM      

1.71.71.71.7    Fecho permanente das portas                                                                                               MMMM      

1.81.81.81.8    Disponibilidade de água (potável, fria, quente, pressão e quantidade)                                CCCC      

1.91.91.91.9    Lavatórios não manuais e em nº suficiente  mmmm      

1.101.101.101.10    Dispositivos de sabão (líquido) e sistema de secagem de mãos higiénico                           MMMM      

1.111.111.111.11    Papel higiénico nos sanitários (quantidade e protecção adequados)                                  MMMM      

1.121.121.121.12    Cacifos adequados e em nº suficiente                                                                                    MMMM      

1.131.131.131.13    Sanitas, chuveiros e cacifos limpos e em bom estado de conservação                                MMMM      

Observações:Observações:Observações:Observações:    
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7,5%7,5%7,5%7,5%  2. Condições Técnico2. Condições Técnico2. Condições Técnico2. Condições Técnico----Funconais da Zona de Recepção e Condições das Matérias PrimasFunconais da Zona de Recepção e Condições das Matérias PrimasFunconais da Zona de Recepção e Condições das Matérias PrimasFunconais da Zona de Recepção e Condições das Matérias Primas    SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

2.12.12.12.1  
Pavimentos, paredes, tecto e outras superfícies revestidos de material impermeável, 
lavável, resistente e em bom estado de conservação e limpeza MMMM     

 

2.22.22.22.2  Iluminação suficiente mmmm      

2.32.32.32.3  Existência de protecção nas lâmpadas MMMM      

2.42.42.42.4  Ventilação adequada                                                                                                              mmmm      

2.52.52.52.5  Lavatórios não manuais e em nº suficiente  mmmm      

2.62.62.62.6  Dispositivos de sabão (líquido) e sistema de secagem de mãos higiénico                           MMMM      

2.72.72.72.7  Zona isolada das restantes áreas de laboração                                                                      MMMM      

2.82.82.82.8  Zona limpa, sem restos de embalagens e desperdícios                                             MMMM      

2.92.92.92.9  Registo de encomenda das matérias-primas mmmm      

2.102.102.102.10  Registo de recepção das matérias-primas MMMM      

2.112.112.112.11  Rotulagem/etiquetagem e documentos de origem, correctos                                             CCCC      

2.122.122.122.12  Após recepção dos géneros é feita a sua imediata inspecção                                              MMMM      

2.132.132.132.13  Todos os alimentos e restantes encomendas são prontamente armazenados                    MMMM      

2.142.142.142.14  Os produtos refrigerados e congelados chegam à temperatura correcta                           MMMM      

    
Observações:Observações:Observações:Observações:    
 
 
 

7,5%7,5%7,5%7,5%  3. Condições Técnico3. Condições Técnico3. Condições Técnico3. Condições Técnico----Funconais do EconomatoFunconais do EconomatoFunconais do EconomatoFunconais do Economato    SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

3.13.13.13.1  Iluminação suficiente mmmm      

3.23.23.23.2  Existência de protecção nas lâmpadas MMMM      

3.33.33.33.3  Ventilação adequada                                                                                                              mmmm      

3.43.43.43.4   Temperatura correcta                                                                                                             MMMM      

3.53.53.53.5  Todos os géneros estão armazenados afastados do solo, das paredes e entre si                MMMM      

3.63.63.63.6  Separação clara de produtos de natureza distinta                                                                 MMMM      

3.73.73.73.7  
Arrumação dos géneros alimentícios adequado (líquidos em baixo, separados por 
géneros e famílias) mmmm     

 

3.83.83.83.8  Embalagem e acondicionamento adequado dos produtos CCCC      

3.93.93.93.9  Capacidade suficiente                                                                                                              MMMM      

3.103.103.103.10  Rotação de stoks correcta (FEFO/FIFO)  MMMM      

3.113.113.113.11  Rotulagem dos produtos completa e visível MMMM      

3.123.123.123.12  
Produtos fora do prazo de validade/não conformes devidamente separados e 
identificados CCCC     

 

3.133.133.133.13  Géneros alimentícios protegidos de contaminação  MMMM      

3.143.143.143.14  Ausência de cartonagem industrial e/ou caixas de madeira MMMM      

Observações:Observações:Observações:Observações:    
 
 
 



a5

10%10%10%10%    4. Condições Técnico4. Condições Técnico4. Condições Técnico4. Condições Técnico----Funcionais da Rede de Frio Funcionais da Rede de Frio Funcionais da Rede de Frio Funcionais da Rede de Frio     SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão  

4.14.14.14.1    Iluminação suficiente MMMM      

4.24.24.24.2    Existência de protecção nas lâmpadas MMMM      

4.34.34.34.3    Ventilação adequada                                                                                                         MMMM      

4.44.44.44.4    
Câmaras em bom estado de conservação e higienização (paredes, tecto, 
pavimento, porta e prateleiras)  MMMM     

 

4.54.54.54.5    Capacidade suficiente  MMMM      

4.64.64.64.6    Sistema de medição de temperaturas (registos)  CCCC      

4.74.74.74.7    Sistema de estiva correcto (permite circulação de ar)  MMMM      

4.84.84.84.8    Rotação de stocks correcta (FIFO/FEFO)  MMMM      

4.94.94.94.9    Termómetros precisos, adequados e em local bem visível  MMMM      

4.104.104.104.10    Alimentos devidamente acondicionados e/ou protegidos  CCCC      

4.114.114.114.11    Câmaras de refrigeração a T ≤ 5ºC; câmaras de congelação a T ≤ -18ºC  CCCC      

4.124.124.124.12    
Produtos fora do prazo de validade/não conformes devidamente separados e 
identificados CCCC     

 

4.134.134.134.13    Rotulagem dos produtos completa e visível MMMM      

4.144.144.144.14    Ausência de cartonagem industrial e/ou caixas de madeira MMMM      

Observações:Observações:Observações:Observações:    
 
 
 

12%12%12%12%    
5. Condições Técnico5. Condições Técnico5. Condições Técnico5. Condições Técnico----Funconais da Cozinha (Zona de Funconais da Cozinha (Zona de Funconais da Cozinha (Zona de Funconais da Cozinha (Zona de 

Preparação/Confecção/Copa Suja /Copa limpa)Preparação/Confecção/Copa Suja /Copa limpa)Preparação/Confecção/Copa Suja /Copa limpa)Preparação/Confecção/Copa Suja /Copa limpa)            SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    
5.15.15.15.1    Iluminação suficiente MMMM      
5.25.25.25.2    Existência de protecção nas lâmpadas MMMM      
5.35.35.35.3    Ventilação adequada                                                                                                        MMMM      
5.45.45.45.4    Temperatura e humidade ambiente correctas  MMMM      
5.55.55.55.5    Lavatórios não manuais e em nº suficiente  mmmm      
5.65.65.65.6    Dispositivos de sabão (líquido) e sistema de secagem de mãos higiénico                     MMMM      
5.75.75.75.7    Zonas distintas de preparação e confecção MMMM      
5.85.85.85.8    Dimensões suficientes  MMMM      
5.95.95.95.9    Disponibilidade de água potável fria e quente  CCCC      

5.105.105.105.10    Evacuação correcta de líquidos residuais  MMMM      
5.115.115.115.11    Existência de sistema exaustão correcta de fumos e odores  MMMM      
5.125.125.125.12    Circuitos correctos - Marcha sempre em frente (Separação zona limpa/zona suja) MMMM      
5.135.135.135.13    Equipamento para confecção em número suficiente MMMM      
5.145.145.145.14    Bancadas de preparação em número adequado mmmm      
5.155.155.155.15    Utensílios devidamente resguardados mmmm      
5.165.165.165.16    Existência de armários suficientes e adequados  MMMM      
5.175.175.175.17    Equipamento para empratamento em número adequado mmmm      
5.185.185.185.18    Gavetas e prateleiras limpas e arrumadas  MMMM      

Observações:Observações:Observações:Observações:    
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12%12%12%12%    6. Condições de Manipulação 6. Condições de Manipulação 6. Condições de Manipulação 6. Condições de Manipulação     SimSimSimSim  NãoNãoNãoNão    

6.16.16.16.1    Correcta higienização do equipamento e utensílios  MMMM   

6.26.26.26.2    
Todo o equipamento e utensílios é limpo entre utilizações e desinfectado 
quando necessário CCCC    

 

6.36.36.36.3    Termómetros limpos e desinfectados entre utilizações   MMMM   

6.46.46.46.4    Utilização adequada de baldes/contentores de lixo  mmmm    

6.56.56.56.5    Ausência de práticas anti-higiénicas (fumar, comer, beber, mascar)  MMMM   

6.66.66.66.6    Atitude correcta quando se assoam, tossem ou espirram  CCCC     

6.76.76.76.7    Manipulação adequada dos utensílios e dos pratos preparados  MMMM   

6.86.86.86.8    Lavagem das Mãos frequente e de acordo com os procedimentos  CCCC      

6.96.96.96.9    Utensílios deixados a secar ao ar  mmmm   

6.106.106.106.10    
Os alimentos são confeccionados a T ≥ 75ºC antes de serem mantidos a 
"quente"  CCCC    

 

6.116.116.116.11    Ausência de alimentos entre> 5ºC e <65ºC mais de 4 horas  CCCC      

6.126.126.126.12    Procedimentos evitam e contrariam a contaminação cruzada  CCCC      

6.136.136.136.13    
Alimentos manipulados com o auxílio de utensílios, luvas ou mãos 
higienizadas  MMMM  

 

6.146.146.146.14    
Panos de cozinha permitidos só para higienização de superfícies de 
equipamento  MMMM  

 

6.156.156.156.15    Tabuleiros/recipientes de transporte de alimentos cobertos  mmmm   

6.166.166.166.16    
Manutenção de temperaturas correctas durante o transporte de alimentos 
<5ºC> 65ºC  CCCC    

 

6.176.176.176.17    Descongelações efectuadas em condições adequadas MMMM   

6.186.186.186.18    Monitorização dos óleos de fritura (compostos polares) MMMM   

 
Observações:Observações:Observações:Observações:    
 
 
 

7,5%7,5%7,5%7,5%    7. Condições dos Produtos Confeccionados 7. Condições dos Produtos Confeccionados 7. Condições dos Produtos Confeccionados 7. Condições dos Produtos Confeccionados     SimSimSimSim  NãoNãoNãoNão    

7.17.17.17.1    Material de empratamento permitido e correcto MMMM         

7.27.27.27.2    Protecção de contaminação  CCCC         

7.37.37.37.3    Temperatura no interior dos alimentos refrigerados ≤ 5ºC   CCCC         

7.47.47.47.4    Temperatura no interior dos alimentos "quentes"> 60ºC  CCCC         
    

Observações:Observações:Observações:Observações:    
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10%10%10%10%    8. Condições Gerais de Higienização e Conservação 8. Condições Gerais de Higienização e Conservação 8. Condições Gerais de Higienização e Conservação 8. Condições Gerais de Higienização e Conservação     SSSSimimimim    NãoNãoNãoNão    

8.18.18.18.1    

Limpeza e manutenção/conservação das instalações da Cozinha e pavimentos, 
paredes, tecto e outras superfícies revestidos de material impermeável, lavável e 
resistente MMMM     

 

8.28.28.28.2    Limpeza e manutenção/conservação do Equipamento e Utensílios  MMMM      

8888.3.3.3.3    

Limpeza e manutenção/conservação das instalações da Rede de Frio e 
pavimentos, paredes, tecto e outras superfícies revestidos de material 
impermeável, lavável e resistente. MMMM     

 

8.48.48.48.4    

Limpeza e manutenção/conservação das instalações do Economato e 
pavimentos, paredes, tecto e outras superfícies revestidos de material 
impermeável, lavável e resistente MMMM     

 

8.58.58.58.5    Os utensílios e equipamento higienizados estão protegidos da contaminação  MMMM      

8.68.68.68.6    Procedimentos de limpeza e desinfecção visíveis e bem colocados  mmmm      

8.78.78.78.7    
Material auxiliar e produtos de limpeza armazenados adequadamente, em local 
próprio, separado e identificado  MMMM     

 

8.88.88.88.8    Limpeza e manutenção/conservação dos veículos de transporte de alimentos  MMMM      

8.98.98.98.9    Tabuleiros e recipientes dos transportes higienizados correcta e regularmente  MMMM      

 
Observações:Observações:Observações:Observações:    
 
 
 

10%10%10%10%    9. Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos 9. Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos 9. Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos 9. Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos     SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

9.19.19.19.1    Higiene pessoal correcta  MMMM      

9.29.29.29.2    Atitude (postura, desempenho) higiénica do manipulador  MMMM      

9.39.39.39.3    Roupa limpa, apropriada e exclusiva de trabalho  MMMM      

9.49.49.49.4    Calçado apropriado e exclusivo de trabalho  mmmm      

9.59.59.59.5    Lesões cutâneas bem protegidas  CCCC      

9.69.69.69.6    Ausência de adornos (anéis, relógios, pulseiras, brincos, etc.)  MMMM      

9.79.79.79.7    Unhas curtas, limpas e sem verniz  MMMM      

9.89.89.89.8    Cabelo correctamente protegido  MMMM      
    
Observações:Observações:Observações:Observações:    
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7,50%7,50%7,50%7,50%    10. Controlo de Resíduos 10. Controlo de Resíduos 10. Controlo de Resíduos 10. Controlo de Resíduos     SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

10.110.110.110.1    Evacuação/drenagem de águas residuais correcta  CCCC      

10.210.210.210.2    Evacuação de óleos (gorduras) de fritura  MMMM      

10.310.310.310.3    Armazenamento de resíduos sólidos correcto e adequado CCCC      

10.410.410.410.4    Evacuação de resíduos sólidos  MMMM      

10.510.510.510.5    
Contentores, baldes e recipientes de lixo adequados, em bom estado de 
conservação e higienização  MMMM     

 

10.610.610.610.6    Recipientes do lixo lavados e desinfectados diariamente  MMMM      

10.710.710.710.7    Recipientes do lixo esvaziados quando necessário, e correctamente  MMMM      

10.810.810.810.8    Recipientes do lixo, providos de sacos plásticos e accionados por pedal  MMMM      

10.910.910.910.9    N-º adequado de baldes do lixo MMMM      

 
Observações:Observações:Observações:Observações:    
 
 
 

5%5%5%5%    11. Controlo de Higienização e de Pragas 11. Controlo de Higienização e de Pragas 11. Controlo de Higienização e de Pragas 11. Controlo de Higienização e de Pragas     SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

11.111.111.111.1    Periodicidade adequada   MMMM      

11.211.211.211.2    Registo/documentação das actuações  MMMM      

11.311.311.311.3    Existem redes a proteger janelas e portas fechadas e em bom estado  MMMM      

11.411.411.411.4    Existe um programa de controlo de Pragas e é aplicado, documentado e registado  CCCC      

11.511.511.511.5    Ausência de sinais (evidência) de pragas (insectos, roedores, …)  CCCC      

11.611.611.611.6    Existe um programa de Higienização que é aplicado, documentado e com registos MMMM      

11.711.711.711.7    Existem Mapas de limpeza com escalas, responsabilidades e procedimentos  MMMM      

11.811.811.811.8    Existem insectocaçadores funcionais e correctamente posicionados CCCC      

 
Observações:Observações:Observações:Observações:    
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A EstagiáriaA EstagiáriaA EstagiáriaA Estagiária de Nutrição de Nutrição de Nutrição de Nutrição    

Liliane Pires Lobato 

Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    

M M M M –––– Mal maior 

m m m m –––– Mal menor 

C C C C –––– Ponto crítico 

 

Adaptado de:Adaptado de:Adaptado de:Adaptado de:    

1. Santos, MCTRDT. Segurança Alimentar / Euro 2004. Dissertação de Mestrado de Saúde 

Pública. Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa; 2005; 

2. Lopes, P. Grelha de Avaliação Higio-Sanitária de Estabelecimentos de Restauração ou de 

Bebidas. Alimentação Humana. 2007. 13 (3) 79-96 

3. Ficha Técnica de Fiscalização – Estabelecimentos de Restauração e Bebidas; ASAE; 2006; 

5%5%5%5%  12. Autocontrolo 12. Autocontrolo 12. Autocontrolo 12. Autocontrolo     SimSimSimSim  NãoNãoNãoNão    

12.112.112.112.1  Controlo de superfícies  CCCC        

12.212.212.212.2  Controlo das Mãos (dedos) dos manipuladores  CCCC        

12.312.312.312.3  Controlo do Vestuário dos manipuladores  MMMM        

12.412.412.412.4  Controlo de matérias-primas  CCCC        

12.512.512.512.5  Controlo do processamento  MMMM        

12.512.512.512.5  Controlo do produto final  CCCC      
  

12.612.612.612.6  Controlo do Ar  MMMM        

12.712.712.712.7  Controlo da Água  CCCC       

12.812.812.812.8  Controlo de contaminação Entérica (Fecal) Presença/Ausência: no meio ambiente  MMMM      

12.912.912.912.9  
Controlo de contaminação Entérica (Fecal) Presença/Ausência: nos alimentos para 
consumo  CCCC    

  

12.1012.1012.1012.10  Controlo do equipamento, maquinaria  MMMM      

12.1112.1112.1112.11  Existência de registos/documentação  CCCC      

12.1212.1212.1212.12  
Existência de Código de Higiene e Boas Práticas de Fabrico e Manual de Procedimentos 
(Manual da Qualidade)  MMMM    

 

12.1312.1312.1312.13  Existência de programa de prevenção da saúde e segurança dos manipuladores  MMMM     

12.1412.1412.1412.14  Existência de programa de formação profissional contínua dos manipuladores  MMMM     

 
Observações:Observações:Observações:Observações:    
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4. Lista de Verificação: Higiene Alimentar na Restauração Colectiva; Instituto Nacional de Saúde 

Dr. Ricardo Jorge; 

5. Veiros M B, Macedo S M, Santos MCT, Proença RPC, Rocha A, Kent Smith L. Proposta de 

Check List Higio-Sanitária para Unidades de Restauração. Alimentação Humana. 2007. 13 (3) 

51 - 61. 

6. Guilherme S. Segurança Alimentar em Unidades de Restauração Escolares [Tese de 

Licenciatura]. Porto: Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do 

Porto. 2006; 

7. Yeep M. Avaliação das Condições Higio-Sanitárias do Sector Alimentar em Jardins de Infância 

[Tese de Licenciatura]. Porto: Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto. 2004;  

 

 

Enquadramento Legal e Normativo:Enquadramento Legal e Normativo:Enquadramento Legal e Normativo:Enquadramento Legal e Normativo:    

1. CAC/RCP 1-1969. Ver.4-2003, Recommended International Code of Practice. General 

principles of food  hygiene; 

2. Decreto-lei n.º243/86 de 20 de Agosto de 1986, que aprova o Regulamento Geral da 

Higiene e Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritórios e 

Serviços; 

3. Portaria n.º1135/95 de 15 de Setembro, que estabelece as regras a observar na 

utilização das gorduras e óleos na preparação e fabrico de géneros alimentícios; 

4. Regulamento (CE) n.º178/2002 do Parlamento Europeu e do Concelho, de 28 de 

Janeiro que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a 

Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece em matéria de 

segurança dos géneros alimentícios; 

5. Regulamento (CE) n.º852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril 

relativo à higiene dos géneros alimentícios;   

6. Decreto Regulamentar n.º 20/2008 de 27 de Novembro, que estabelece os requisitos 

específicos relativos às instalações, funcionamento e regime de classificação de 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas; 

7. Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de Julho, que estabelece o regime a que está sujeita a 

instalação e a modificação dos estabelecimentos de comércio ou armazenagem de 

produtos alimentares e de prestação de serviços cujo funcionamento pode envolver 

riscos para a saúde e segurança das pessoas. 
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GGrreellhhaa ddee  AAvvaalliiaaççããoo  ddaass  CCoonnddiiççõõeess  HHiiggiioo--SSaanniittáárriiaass 

ddooss  RReeffeeiittóórriiooss  EEssccoollaarreess  ((RReecceeppççããoo))  

Data: ___/___/____

Escola: _______________________________________________________________________ 

Responsável pela Unidade: ____________________________________________________ 

Nº de Manipuladores: ______________     

N.º de refeições servidas em cada turno:___________________________________ 

Nº de refeições servidas: _________ 

6%6%6%6%    1. Condições Técnico1. Condições Técnico1. Condições Técnico1. Condições Técnico----Funcionais de Sanitários e Vestiários do PessoalFuncionais de Sanitários e Vestiários do PessoalFuncionais de Sanitários e Vestiários do PessoalFuncionais de Sanitários e Vestiários do Pessoal    SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

1.11.11.11.1    
Pavimentos, paredes, tecto e outras superfícies revestidos de material impermeável, 
lavável, resistente e em bom estado de conservação e limpeza MMMM     

 

1.1.1.1.2222    Iluminação suficiente mmmm      

1.31.31.31.3    Existência de protecção nas lâmpadas MMMM      

1.41.41.41.4    Ventilação adequada                                                                                                      mmmm      

1.51.51.51.5    Separação clara entre sanitários e vestiários                                                                   mmmm      

1.61.61.61.6    Sem abertura directa dos sanitários para a zona de laboração                                     MMMM      

1.71.71.71.7    Fecho permanente das portas                                                                                        MMMM      

1.81.81.81.8    Disponibilidade de água (potável, fria, quente, pressão e quantidade)                        CCCC      

1.91.91.91.9    Lavatórios não manuais e em nº suficiente  mmmm      

1.101.101.101.10    Dispositivos de sabão (líquido) e sistema de secagem de mãos higiénico                   MMMM      

1.111.111.111.11    Papel higiénico nos sanitários (quantidade e protecção adequados)                          MMMM      

1.121.121.121.12    Cacifos adequados e em nº suficiente                                                                            MMMM      

1.131.131.131.13    Sanitas, chuveiros e cacifos limpos e em bom estado de conservação                         MMMM      

    
Observações:Observações:Observações:Observações:    
 
 
 



a14

12%12%12%12%    2. Condições Técnico2. Condições Técnico2. Condições Técnico2. Condições Técnico----Funconais da Copa Limpa/Zona de EmpratamentoFunconais da Copa Limpa/Zona de EmpratamentoFunconais da Copa Limpa/Zona de EmpratamentoFunconais da Copa Limpa/Zona de Empratamento            SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

2222.1.1.1.1    Iluminação suficiente MMMM      

2.22.22.22.2    Existência de protecção nas lâmpadas MMMM      

2.32.32.32.3    Ventilação adequada                                                                                                 MMMM      

2.42.42.42.4    Temperatura e humidade ambiente correctas  MMMM      

2.52.52.52.5    Lavatórios não manuais e em nº suficiente  mmmm      

2.62.62.62.6    Dispositivos de sabão (líquido) e sistema de secagem de mãos higiénico              MMMM      

2.72.72.72.7    Dimensões suficientes  MMMM      

2.82.82.82.8    Disponibilidade de água potável fria e quente  CCCC      

2.92.92.92.9    Evacuação correcta de líquidos residuais  MMMM      

2.102.102.102.10    Circuitos correctos - Marcha sempre em frente  MMMM      

2.112.112.112.11    Utensílios devidamente resguardados mmmm      

2.122.122.122.12    Existência de armários suficientes e adequados  MMMM      

2.132.132.132.13    Equipamento para empratamento em número adequado mmmm      

2.142.142.142.14    Gavetas e prateleiras limpas e arrumadas  MMMM      

Observações:Observações:Observações:Observações:    
 
 
 

12%12%12%12%  3. Condições de Manipulação3. Condições de Manipulação3. Condições de Manipulação3. Condições de Manipulação            SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

3.13.13.13.1  Correcta higienização do equipamento e utensílios  MMMM      

3.23.23.23.2  
Todo o equipamento e utensílios é limpo entre utilizações e desinfectado 
quando necessário CCCC     

 

3.33.33.33.3  Termómetros limpos e desinfectados entre utilizações   MMMM      

3.43.43.43.4  Utilização adequada de baldes/contentores de lixo  mmmm      

3.53.53.53.5  Ausência de práticas anti-higiénicas (fumar, comer, beber, mascar)  MMMM      

3.63.63.63.6  Atitude correcta quando se assoam, tossem ou espirram  CCCC      

3.73.73.73.7  Manipulação adequada dos utensílios e dos pratos preparados  MMMM      

3.83.83.83.8  Lavagem das Mãos frequente e de acordo com os procedimentos  CCCC      

3.93.93.93.9  Utensílios deixados a secar ao ar  mmmm      

3.103.103.103.10  Ausência de alimentos entre> 5ºC e <65ºC mais de 4 horas  CCCC      

3.113.113.113.11  Procedimentos evitam e contrariam a contaminação cruzada  CCCC      

3.123.123.123.12  Alimentos manipulados com o auxílio de utensílios, luvas ou mãos higienizadas  MMMM      

3.133.133.133.13  
Panos de cozinha permitidos só para higienização de superfícies de 
equipamento  MMMM     

 

3.143.143.143.14  Tabuleiros/recipientes de transporte de alimentos cobertos  mmmm      

3.153.153.153.15  
Manutenção de temperaturas correctas durante o transporte de alimentos 
<5ºC> 65ºC  CCCC     

 

Observações:Observações:Observações:Observações:    
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7,50%7,50%7,50%7,50%    4. Condições dos Produtos Confeccionados 4. Condições dos Produtos Confeccionados 4. Condições dos Produtos Confeccionados 4. Condições dos Produtos Confeccionados             SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    
4.14.14.14.1    Material de empratamento permitido e correcto MMMM         
4.24.24.24.2    Protecção de contaminação  CCCC         
4.34.34.34.3    Temperatura no interior dos alimentos refrigerados ≤ 5ºC   CCCC         
4.44.44.44.4    Temperatura no interior dos alimentos "quentes"> 60ºC  CCCC         

    
Observações:Observações:Observações:Observações:    
    
    
    

10%10%10%10%    5. Condições Gerais de Higienização e Conservação 5. Condições Gerais de Higienização e Conservação 5. Condições Gerais de Higienização e Conservação 5. Condições Gerais de Higienização e Conservação             SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

5.15.15.15.1    

Limpeza e manutenção/conservação das instalações da Copa e pavimentos, 
paredes, tecto e outras superfícies revestidos de material impermeável, lavável e 
resistente MMMM     

 

5.25.25.25.2    
Condição das superfícies/limpeza e manutenção/conservação do Equipamento e 
Utensílios  MMMM     

 

5.35.35.35.3    Os utensílios e equipamento higienizados estão protegidos da contaminação  MMMM      

5.45.45.45.4    Procedimentos de limpeza e desinfecção visíveis e bem colocados  mmmm      

5.55.55.55.5    
Material auxiliar e produtos de limpeza armazenados adequadamente, em local 
próprio, separado e identificado  MMMM     

 

5.65.65.65.6    Limpeza e manutenção/conservação dos veículos de transporte de alimentos  MMMM      

5.75.75.75.7    Tabuleiros e recipientes dos transportes higienizados correcta e regularmente  MMMM      

 
Observações:Observações:Observações:Observações:    
 
 
 

10%10%10%10%    6. Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos 6. Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos 6. Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos 6. Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos             SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

6.16.16.16.1    Higiene pessoal correcta  MMMM      

6.26.26.26.2    Atitude (postura, desempenho) higiénica do manipulador  MMMM      

6.36.36.36.3    Roupa limpa, apropriada e exclusiva de trabalho  MMMM      

6.46.46.46.4    Calçado apropriado e exclusivo de trabalho  mmmm      

6.56.56.56.5    Lesões cutâneas bem protegidas  CCCC      

6.66.66.66.6    Ausência de adornos (anéis, relógios, pulseiras, brincos, etc.)  MMMM      

6.76.76.76.7    Unhas curtas, limpas e sem verniz  MMMM      

6.86.86.86.8    Cabelo correctamente protegido  MMMM      
    
Observações:Observações:Observações:Observações:    
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7,50%7,50%7,50%7,50%  7. Controlo de Resíduos 7. Controlo de Resíduos 7. Controlo de Resíduos 7. Controlo de Resíduos             SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

7.17.17.17.1  Evacuação/drenagem de águas residuais correcta  CCCC      

7.27.27.27.2  Armazenamento de resíduos sólidos correcto e adequado CCCC      

7.37.37.37.3  Evacuação de resíduos sólidos  MMMM      

7.47.47.47.4  
Contentores, baldes e recipientes de lixo adequados, em bom estado de conservação 
e higienização  MMMM     

 

7.57.57.57.5  Recipientes do lixo lavados e desinfectados diariamente  MMMM      

7.67.67.67.6  Recipientes do lixo esvaziados quando necessário, e correctamente  MMMM      

7.77.77.77.7  Recipientes do lixo, providos de sacos plásticos e accionados por pedal  MMMM      

7.87.87.87.8  N-º adequado de baldes do lixo MMMM      

7.97.97.97.9  Localização adequada de baldes do lixo CCCC      

 
Observações:Observações:Observações:Observações:    
 
 
 

5%5%5%5%  8. Controlo de Higienização e de Pragas 8. Controlo de Higienização e de Pragas 8. Controlo de Higienização e de Pragas 8. Controlo de Higienização e de Pragas             SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

8.18.18.18.1  Periodicidade adequada   MMMM      

8.28.28.28.2  Registo/documentação das actuações  MMMM      

8.38.38.38.3  Existem redes a proteger janelas e portas fechadas e em bom estado  MMMM      

8.48.48.48.4  Existe um programa de controlo de Pragas e é aplicado, documentado e registado  CCCC      

8.58.58.58.5  Ausência de sinais (evidência) de pragas (insectos, roedores, …)  CCCC      

8.68.68.68.6  Existe um programa de Higienização que é aplicado, documentado e com registos  MMMM      

8.78.78.78.7  Existem Mapas de limpeza com escalas, responsabilidades e procedimentos  MMMM      

8.88.88.88.8  Existem insectocaçadores funcionais e correctamente posicionados CCCC      

 
Observações:Observações:Observações:Observações:    
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5%5%5%5%    9. Autocontrolo 9. Autocontrolo 9. Autocontrolo 9. Autocontrolo             SimSimSimSim  NãoNãoNãoNão    

9.19.19.19.1    Controlo de superfícies  CCCC        

9.29.29.29.2    Controlo das Mãos (dedos) dos manipuladores  CCCC        

9.39.39.39.3    Controlo do Vestuário dos manipuladores  MMMM        

9.49.49.49.4    Controlo do Ar  MMMM        

9.59.59.59.5    Controlo da Água  CCCC        

9.69.69.69.6    Controlo de contaminação Entérica (Fecal) Presença/Ausência: no meio ambiente  MMMM        

9.79.79.79.7    
Controlo de contaminação Entérica (Fecal) Presença/Ausência: nos alimentos para 
consumo  CCCC      

  

9.89.89.89.8    Controlo do equipamento, maquinaria  MMMM       

9.99.99.99.9    Existência de registos/documentação  CCCC       

9.109.109.109.10    
Existência de Código de Higiene e Boas Práticas de Fabrico e Manual de 
Procedimentos (Manual da Qualidade)  MMMM     

  

9.119.119.119.11    Existência de programa de prevenção da saúde e segurança dos manipuladores  MMMM       

9.129.129.129.12    Existência de programa de formação profissional contínua dos manipuladores  MMMM       

 
Observações:Observações:Observações:Observações:    
 
 
 

A Estagiária de Nutrição 

Liliane Pires Lobato 

Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    

M M M M –––– Mal maior 

m m m m –––– Mal menor 

C C C C –––– Ponto crítico 

 

Adaptado de:Adaptado de:Adaptado de:Adaptado de:    

1. Santos, MCTRDT. Segurança Alimentar / Euro 2004. Dissertação de Mestrado de Saúde Pública. 

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa; 2005; 

2. Lopes, P. Grelha de Avaliação Higio-Sanitária de Estabelecimentos de Restauração ou de Bebidas. 

Alimentação Humana. 2007. 13 (3) 79-96; 

3. Ficha Técnica de Fiscalização – Estabelecimentos de Restauração e Bebidas; ASAE; 2006; 

4. Lista de Verificação: Higiene Alimentar na Restauração Colectiva; Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge; 

5. Veiros M B, Macedo S M, Santos MCT, Proença RPC, Rocha A, Kent Smith L. Proposta de Check List 

Higio-Sanitária para Unidades de Restauração. Alimentação Humana. 2007. 13 (3) 51 - 61. 
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6. Guilherme S. Segurança Alimentar em Unidades de Restauração Escolares [Tese de Licenciatura]. 

Porto: Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. 2006; 

7. Yeep M. Avaliação das Condições Higio-Sanitárias do Sector Alimentar em Jardins de Infância 

[Tese de Licenciatura]. Porto: Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade 

do Porto. 2004. 

 

 

Enquadramento Legal e Normativo:Enquadramento Legal e Normativo:Enquadramento Legal e Normativo:Enquadramento Legal e Normativo:    

1. CAC/RCP 1-1969. Ver.4-2003, Recommended International Code of Practice. General principles of 

food  hygiene; 

2. Decreto-lei n.º243/86 de 20 de Agosto de 1986, que aprova o Regulamento Geral da Higiene e 

Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritórios e Serviços; 

3. Portaria n.º1135/95 de 15 de Setembro, que estabelece as regras a observar na utilização das 

gorduras e óleos na preparação e fabrico de géneros alimentícios; 

4. Regulamento (CE) n.º178/2002 do Parlamento Europeu e do Concelho, de 28 de Janeiro que 

determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para 

a Segurança dos Alimentos e estabelece em matéria de segurança dos géneros alimentícios; 

5. Regulamento (CE) n.º852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril relativo à 

higiene dos géneros alimentícios; 

6. Decreto Regulamentar n.º 20/2008 de 27 de Novembro, que estabelece os requisitos específicos 

relativos às instalações, funcionamento e regime de classificação de estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas; 

7. Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de Julho, que estabelece o regime a que está sujeita a instalação 

e a modificação dos estabelecimentos de comércio ou armazenagem de produtos alimentares e 

de prestação de serviços cujo funcionamento pode envolver riscos para a saúde e segurança das 

pessoas. 
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Categorização das diversas actividades alvo de fiscalização pela 

Autoridade Sanitária Concelhia, de acordo com o risco estimado para cada 

uma delas (baseado nos géneros alimentícios que comercializam e no tipo 

de processos em que estão envolvidas). (4)
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Tabela A1: Caracterização dos Refeitórios quanto ao tipo, 

classificação quantitativa e qualitativa obtidas, n.º de refeições 

servidas por dia e n.º de manipuladores contratados

Tabela A2: Classificação percentual dos Refeitórios por domínio 

Tabela A3: Percentagem e número absoluto de Refeitórios que 

apresentaram cada uma das não conformidades possíveis em cada 

domínio 

Tabela A4: Periodicidade de Fiscalização de cada Refeitório, tendo 

em conta o seu Nível de Risco e a Classe de Risco a que pertence 

Gráfico A1: Comparação entre as entidades concessionadas, de 

acordo com a média das classificações quantitativas obtidas pelos 

refeitórios que têm sob sua responsabilidade. 

Tabela A5: Média das classificações quantitativas obtidas pelas 

empresas, de acordo com as médias das classificações dos 

refeitórios que têm sob sua responsabilidade 
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Tabela A1: Caracterização dos Refeitórios quanto ao tipo, classificação 

quantitativa e qualitativa obtidas, n.º de refeições servidas por dia e n.º de 

manipuladores contratados 
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Tabela A2: Classificação percentual dos Refeitórios por Domínio 

Legenda:

A) Condições Técnico-Funcionais de Sanitários e Vestiários do Pessoal 

B) Condições Técnico-Funcionais da Zona de Recepção e Condições das 

Matérias-primas 

C) Condições Técnico-Funcionais do Economato 

D) Condições Técnico-Funcionais da Rede de Frio 

E) Condições Técnico-Funcionais da Cozinha (Zonas de preparação e confecção, 

copas limpa e suja) 

F) Condições Técnico-Funcionais da Copa Limpa/Zona de Empratamento 

G) Condições de Manipulação 

H) Condições dos Produtos Confeccionados 

I) Condições Gerais de Higienização e Conservação 

J) Condições do Pessoal Manipulador de Alimentos 

K) Controlo de Resíduos 

L) Controlo de Higienização e de Pragas 

M) Autocontrolo 
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Tabela A3: Percentagem e número absoluto de Refeitórios que apresentaram 

cada uma das não conformidades possíveis em cada Domínio 

(%) 

C 
(%) 
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Tabela A4: Periodicidade de Fiscalização de cada Refeitório, tendo em conta 

o seu Nível de Risco e a Classe de Risco a que pertence 
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