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Plano de Defesa Alimentar numa Indústria de Carnes 

 

Resumo: 

Ao longo dos últimos anos tem havido um aumento do número de situações de contaminação 

deliberada em bens alimentares, com o intuito de provocar problemas ao nível da saúde dos 

consumidores, ou de denegrir a reputação das empresas que os comercializam. Com a crescente 

globalização dos produtos alimentares, estes começaram a tornar-se um potencial meio para um ataque 

terrorista com vista a atingir grandes proporções. De forma a minimizar estes ataques, as empresas 

agroalimentares em parceria com outras entidades, foram desenvolvendo estratégias para proteger os 

seus alimentos deste tipo de situações. Assim sendo, o objetivo principal associado a esta dissertação 

foi o desenvolvimento de um plano de defesa alimentar contra as ameaças a que a organização em 

estudo está sujeita neste momento. 

Para cumprir este objetivo, a equipa de Food Defense baseou-se nas etapas da “avaliação das 

ameaças e pontos críticos de controlo” – Threat Assessment Critical Control Points (TACCP). Assim 

sendo, foram registadas e estudadas todas as vulnerabilidades da empresa, tanto as áreas e as etapas 

vulneráveis do processo, bem como as possíveis ameaças que lhes estavam inerentes. Após isto, 

procedeu-se à avaliação individual de cada ameaça e à identificação dos pontos críticos de Food Defense 

(PCFD). Posteriormente, foram recomendadas medidas alternativas para colmatar todas as 

vulnerabilidades identificadas. 

Perante o desenvolvimento do plano de defesa alimentar, conseguiu-se notar que as 

vulnerabilidades que mais estavam associadas à empresa eram o acesso não controlado dos indivíduos 

nos edifícios, bem como a falta de monitorização. Todavia, em relação às formas de ameaças suscetíveis 

de se concretizar na organização, foram identificadas 17, repetindo-se em diversas etapas e áreas 

vulneráveis. De salientar que a ameaça registada com maior prevalência foi a adulteração da 

etiquetagem.  

A avaliação das ameaças permitiu depreender que 77 % delas são classificadas no grupo de índice 

de risco menor e que oito das 17 ameaças foram consideradas pontos críticos de Food Defense em 

diversas áreas/etapas de processo, principalmente relacionadas com armazenamento de produtos 

químicos e produtos perecíveis.  

Por fim, constatou-se que 65 % das propostas de medidas preventivas apresentadas à empresa para 

minimizar estas ameaças deverão ser cumpridas num prazo de 6 meses. 

Palavras-Chave: Agentes de contaminação; ameaças; defesa alimentar; impacto; terrorismo. 
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Food Defense Plan in the Meat industry 

 

Abstract: 

Over the past few years there has been an increase in the number of deliberate contamination 

situations in food in order to cause consumer health problems or to blacken the reputation of the 

companies that market these food products. With the increasing globalization of food products these have 

become a potential means for a terrorist attack to reach major proportions. In order to minimize these 

attacks, agrifood companies in partnership with other entities have been developing strategies to protect 

their food from such situations. Therefore, the main objective associated with this dissertation was the 

development of a food defense plan against the threats to which the organization under study is currently 

subject.  

To achieve this goal the Food Defense team relied on the “Threat Assessment Critical Control Points” 

(TACCP) stages. As such, all company vulnerabilities, both vulnerable areas and process steps, as well 

as possible inherent threats were recorded and studied. After this, each threat was individually assessed 

and the Food Defense Critical Points (FDCP) identified. Afterwards, alternative measures to address all 

identified vulnerabilities were recommended. 

In view of the development of the food defense plan it was noted that the vulnerabilities that were 

most associated with the company were uncontrolled access by individuals to buildings as well as lack of 

monitoring. Nonetheless, in relation to the forms of threats likely to materialize in the organization, 17 

were identified repeating themselves in several stages and vulnerable areas. It is noteworthy that the 

threat recorded with higher prevalence was the adulteration of labeling. 

The threat assessment showed that 77 % of the identified threats were classified in the lowest risk 

index group and that eight of the 17 threats were considered Food Defense critical points in various 

areas/process steps, mainly related to chemical storage and perishable products. 

Finally, it was found that 65 % of proposals for preventive measures presented to the company to 

minimize these threats must be met within 6 months. 

 

Keywords: Contamination agents; threats; food defense; impact; terrorism. 
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pa – percentagem de ameaças 

pav – percentagem de áreas vulneráveis 

pe – percentagem de empresas 

penv – percentagem de etapas não vulneráveis 

pev – percentagem de etapas vulneráveis 

pv – percentagem de áreas ou etapas vulneráveis 

Expressões do latim: 

et al. – et alii (e outros) 

e.g. – exempli gratia (por exemplo) 
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1 Introdução 

Ao longo dos anos tem-se averiguado um acréscimo da população, assim como da economia, o 

que, consequentemente, conduz a um aumento da procura de bens alimentares, como é o caso da carne 

(Bender, 1992). 

A carne é um dos componentes principais de uma dieta equilibrada, uma vez que tem a capacidade 

de promover vantagens ao nível da saúde. Isto deve-se ao facto da carne e dos seus derivados serem 

constituídos por diversos componentes relevantes ao crescimento e desenvolvimento humano, como 

proteínas, vitaminas, minerais e micronutrientes (FAO, 2014). 

A indústria de carne representa todas as organizações que possuem funções ao longo da cadeia 

alimentar, ou seja, é responsável pelas operações de agricultura, matadouro, processamento de géneros 

alimentícios baseados em carne, distribuição dos produtos e também dos supermercados (BMPA, 2019). 

Esta tem competência de assegurar o fornecimento de alimentos seguros, saudáveis e com qualidade 

em todo o mundo (FAO, 1993). Os produtos relacionados com esta indústria podem ser diversificados 

quanto à forma de venda, ao tipo de processamento, ou ao tipo de carne (suína, bovina, ovina e aves) 

(Bender, 1992). 

O mercado desta indústria é vasto, havendo inúmeras trocas de produtos cárneos entre os distintos 

continentes. De frisar, que os principais importadores deste tipo de produtos alimentares localizam-se 

maioritariamente no continente asiático e, em contraste, a maior exportação é exercida por países dos 

continentes europeu e americano (FAO, 2017). 

Posto isto, e uma vez que a maioria destes produtos alimentares é comercializada em fresco, estes 

são considerados um dos principais alvos para um ataque terrorista com vista a atingir muitos indivíduos 

na área alimentar. 

1.1 Objetivos e motivação do trabalho 

Dado que as empresas do setor agroalimentar têm como aposta máxima garantir a comercialização 

de produtos alimentares seguros e com qualidade, e uma vez que, em Portugal, os produtos cárneos 

apresentam significativa taxa de exportação este projeto teve como principal foco o desenvolvimento de 

um plano de defesa alimentar numa organização da indústria de carnes. 

O objetivo inerente ao desenvolvimento do plano de defesa alimentar consistiu em avaliar as 

ameaças associadas ao domínio da defesa alimentar, presentes no processamento de carne da empresa, 

ou seja, conseguir entender e prever quais as áreas da empresa bem como as partes do processo mais 
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suscetíveis para ocorrer uma contaminação voluntária que possa comprometer a segurança do produto. 

Foram ainda objetivos, a identificação, análise e avaliação da capacidade de eficácia das medidas 

preventivas já implementadas pela organização, e também o fornecimento de recomendações e de 

estratégias de prevenção que esta poderá implementar de modo a melhorar a defesa alimentar associada 

aos seus produtos.  

1.2 A empresa 

A empresa onde decorreu o trabalho no âmbito desta dissertação está inserida na indústria de 

carnes e é responsável pela comercialização, transformação e distribuição de carne de bovino. No 

entanto, nunca será mencionada a identificação da mesma ao longo da dissertação de modo a não 

colocar em causa a defesa alimentar dos seus produtos. 

Ao longo dos anos, esta empresa tem apostado na inovação, tanto a nível da tecnologia como do 

processo e produtos, o que lhe permite, atualmente, alcançar uma produção diária elevada. 

No que diz respeito aos clientes, o principal mercado é nacional, tanto pelo comércio tradicional 

como pelas distribuições mais modernas. Contudo, o principal foco da organização é alcançar o mercado 

internacional, ou seja, conseguir ultrapassar o mercado europeu e africano onde já prevalece. 

Posto isto, e de forma a garantir a segurança alimentar, esta empresa apresenta-se certificada pelo 

referencial BRC Food. 

1.3 Estrutura da dissertação 

A dissertação encontra-se divida por quatro secções principais de modo a facilitar a compreensão 

do tema que lhe está associado. As secções apresentam-se distribuídas da seguinte forma: 

1. Introdução: nesta secção além de serem explicados os objetivos e motivações que levaram à 

realização da dissertação é também feito um breve resumo referente à indústria de carnes bem 

como a descrição da empresa onde decorreu o estágio. É ainda descrita a estrutura deste 

documento; 

2. Fundamentos teóricos: traduz-se numa contextualização de todos os pontos necessários ao 

entendimento do trabalho desempenhado no plano de defesa alimentar. Nesta secção, é feita 

ainda uma comparação dos diferentes conceitos relacionados com a proteção alimentar, assim 

como dos referenciais normativos existentes, uma aprofundação das situações de Food Defense 

vivenciada nos dias de hoje e, ainda, uma abordagem às metodologias existentes para 

desenvolvimento do plano de defesa alimentar; 
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3. Plano de defesa alimentar na empresa: foca-se no trabalho desempenhado na empresa, ou seja, 

no desenvolvimento do plano de defesa alimentar, descrevendo dessa forma todos os materiais, 

bem como as metodologias necessárias para a execução do mesmo. Neste ponto também estão 

inseridos os principais resultados verificados na avaliação das vulnerabilidades, assim como, 

sugestões de medidas a implementar na empresa de estudo; 

4. Considerações finais: esta última secção dá ênfase às principais conclusões adquiridas com o 

desenvolvimento do plano de defesa alimentar na organização e descrevem-se também as 

perspetivas de trabalho relacionadas com o tema da dissertação. 
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2 Fundamentos Teóricos 

Esta secção apresenta o resultado da pesquisa bibliográfica sobre as principais noções que estão 

subjacentes ao tema da dissertação como, por exemplo, as etapas do plano de defesa alimentar bem 

como as formas de ameaças que estão subjacentes ao Food Defense, de forma a reforçar o 

conhecimento para a concretização de um plano de defesa alimentar mais sólido. 

2.1 Conceitos do sistema de proteção dos alimentos 

Segundo Sherwin Gardner, “Os consumidores têm o direito de esperar que os alimentos que 

compram e consomem sejam seguros e de alta qualidade.” (FAO, 1993). Para tal, os governos e a 

indústria recorrem a sistemas de gestão de segurança alimentar, que são constituídos pelos diferentes 

mecanismos de proteção alimentar: a segurança (food safety), a fraude (food fraud), a qualidade (food 

quality) e a defesa (food defense) (Manning & Soon, 2016; Severino & Almeida, 2017). A relação 

apresentada por estes conceitos está exemplificada na Figura 1. 

 

Figura 1. Representação esquemática das interações dos diversos domínios da proteção do sistema alimentar 
(adaptado de Manning & Soon, 2016). 

É comum ocorrer confusão em relação a estes termos pois, apesar de todos promoverem a proteção 

dos alimentos, eles divergem no que diz respeito à motivação (ganhos económicos ou efeitos nocivos) e 
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à ação (involuntária ou intencional), uma vez que estas são específicas de cada termo como é percetível 

na Tabela 1 (Severino & Almeida, 2017; Spink & Moyer, 2011). 

Tabela 1. Matriz de classificação dos diferentes conceitos associados à proteção alimentar (adaptado de Spink & 
Moyer, 2011) 

 

 

 

 

O conceito de segurança alimentar consiste na utilização de condições e práticas que impeçam 

e excluam os perigos físicos, biológicos e químicos que apresentam capacidade de provocar risco à 

saúde dos consumidores desses produtos alimentícios (Mitenius et al., 2014; Moerman, 2018). A 

contaminação relacionada com a segurança alimentar é de carácter não intencional (Moerman, 2018; 

Severino & Almeida, 2017). De acordo com o Codex Alimentarius, a segurança alimentar é a “garantia 

de que o alimento não causará danos ao consumidor quando preparado e consumido de acordo com o 

uso a que se destina” (CAC, 2003).  

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a fraude 

alimentar é “cometida quando alimentos são ilegalmente colocados no mercado com a intenção de 

enganar o cliente, geralmente para ganhos financeiros. Isso envolve atividades criminosas que podem 

incluir erros de rotulagem de alimentos, substituição, contrafação, falsificação, diluição e adulteração.” 

(FAO, 2018). Ou seja, a fraude alimentar está relacionada com a comercialização de alimentos 

modificados ou adulterados intencionalmente com vista a ganhos económicos (Intertek, 2019; 

Manning et al., 2005; Moerman, 2018). Esta ação pode ou não ser prejudicial à saúde do consumidor 

(Manning &  Soon, 2014; Moerman, 2018; Severino & Almeida, 2017). 

Relativamente à qualidade alimentar, esta refere-se a ações involuntárias que tornem o produto 

impróprio para comercialização. Geralmente, provoca alterações tanto nas características, físicas e 

químicas, que determinam o valor do produto para os consumidores, bem como na capacidade dos 

produtos alimentares satisfazerem as necessidades dos seus consumidores (Moerman, 2018; 

Severino & Almeida, 2017). 

Por fim, a defesa alimentar consiste em ferramentas e protocolos que auxiliam na proteção dos 

produtos alimentícios contra ações de adulteração ou contaminação (química, física, biológica e 
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radiológica) intencional, que têm como objetivo prejudicar a saúde do consumidor (Batt, 2016; 

João, 2009; Mitenius et al., 2014), assim como promover o prejuízo económico e o alarme social 

(Moerman, 2018; Severino & Almeida, 2017). A definição de defesa alimentar, por parte da Global Food 

Safety Initiative (GFSI), é que esta é “o processo para garantir a segurança de alimentos e bebidas de 

todas as formas de ataques maliciosos intencionais, incluindo ataque motivado ideologicamente, levando 

à contaminação” (FSSC22000, 2018). Assim sendo, a concretização deste tipo de ação pode ser 

desencadeada tanto por terroristas como por empregados descontentes, concorrentes ou consumidores 

(Manning, 2019; Severino & Almeida, 2017). 

2.2 Defesa alimentar 

Conforme o que foi visto anteriormente na subsecção 2.1, a defesa alimentar constituí um dos 

domínios da proteção alimentar e, quando ocorre ultrapassagem dos métodos preventivos de defesa 

alimentar, os efeitos gerados podem assumir proporções extremas. Desse modo é essencial 

compreender as distintas formas de ameaças e dos impactos que as mesmas podem causar, assim 

como dar ênfase aos principais acontecimentos que afetaram a defesa alimentar até aos dias de hoje. 

2.2.1 Consequências das ameaças 

Atualmente, com a globalização, já é possível o fornecimento de um produto alimentar em diferentes 

zonas do globo, ou seja, um género alimentício consegue atingir um vasto número de indivíduos ao 

mesmo tempo (João, 2009). Deste modo, os alimentos tornam-se numa arma para os terroristas, uma 

vez que a contaminação intencional destes pode conduzir a consequências graves em vários continentes 

em simultâneo, bem como desencadear medo e insegurança por parte dos consumidores relativamente 

aos produtos alimentares em questão (João, 2009; Moerman, 2018; Severino & Almeida, 2017). 

As consequências dos ataques alimentares sobre a sociedade são diversificadas conforme o objetivo 

do ameaçador bem como a zona da cadeia alimentar onde é efetuado o ataque: agricultura, 

armazenagem, processamento, retalho ou serviços de alimentação (Alvarez et al., 2010; Daziel, 2009). 

Entre 1950 e 2008 foram identificados 359 casos de Food Defense em que cerca de 97 % destes 

casos se desenvolveram no fim da cadeia alimentar, mais propriamente no consumidor ou no retalho. 

Contudo, os desastres mais acentuados, bem como os que conseguiram atingir o maior alcance, foram 

os desenvolvidos no início da cadeia alimentar (Daziel, 2009; Moerman, 2018). 

Posto isto, segue-se de forma resumida os piores impactos que estão associados à contaminação 

intencional. 

Os impactos podem ser demonstrados na: 
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• Saúde pública – As consequências ao nível da saúde centram-se em doenças e mortes nos 

consumidores dos produtos bem como na falta de ineficácia dos serviços de saúde pública 

perante uma contaminação deste calibre (Manning et al, 2005; Moerman, 2018); 

• Economia e comércio – Ao nível da economia e do comércio, as contaminações têm como 

objetivo interromper as cadeias de fornecimento de alimentos. Para tal, os ataques tendem 

a provocar perda de produtos (Moerman, 2018), abate massivo de animais – como o caso 

do gado (Manning et al., 2005) perda de confiança no setor alimentar, perda de clientes, 

custos implícitos às respostas de contaminação, custos com descontaminação e rejeição 

de produtos alimentares, pausas na produção, quebra nos salários, aumento da quantidade 

de desempregados, entre outros (Moerman, 2018); 

• Poder militar – Muitas vezes os ataques protagonizados em países desenvolvidos têm como 

objetivo criar instabilidade política ou socioeconómica (Moerman, 2018); 

• Insegurança alimentar, agitação e violência – Ao nível da insegurança alimentar estão 

associadas as contaminações de culturas e animais que podem desenvolver desconfiança 

nos produtos, e dessa forma reduzir a disponibilidade de nutrição. Contudo, paralelamente 

ao aumento da insegurança alimentar também ocorrem aumentos dos preços sobre os 

produtos que agitam a sociedade, podendo mesmo desencadear situações de violência 

(Moerman, 2018); 

• Atenção dos meios de informação social – A maioria dos ataques terroristas, bem como de 

outros ataques, tem como intuito captar a atenção dos meios de comunicação social e, 

atualmente, das redes sociais, para a causa que defendem (Moerman, 2018); 

• Pânico social – O pânico social consiste em medo e reflete-se, normalmente, com a 

transmissão pelos meios de informação das repercussões negativas, principalmente 

mortes, que o atentado criou (Moerman, 2018); 

• Política – Outro impacto que pode estar subjacente aos ataques terroristas é a quebra de 

confiança pela sociedade no seu governo, principalmente se este não conseguir demonstrar 

atitude contra os ataques (Moerman, 2018). 

2.2.2 Ameaças à defesa alimentar 

De acordo com o Publicly Available Specification (PAS96), uma ameaça é “algo que pode causar 

perda ou dano que surge da má intenção das pessoas” (PAS96, 2017). Assim, as ameaças relacionadas 

com a defesa alimentar representam ações que estimulam o alarme social, perturbam a economia, 

afetam a saúde dos consumidores ou lesam a empresa, como visto anteriormente na subsecção 2.2.1. 
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(Manning, 2019; Severino & Almeida, 2017). Dessa forma uma ameaça é caracterizada por três 

vertentes diferentes, nomeadamente, o tipo de ameaçador, o tipo de ameaça e os agentes utlizados para 

realizar a ameaça. 

2.2.2.1 Tipos de ameaçadores 

A indústria alimentar está sujeita a uma panóplia de ameaçadores que se diferenciam nas 

motivações para as quais executam uma ameaça, ou seja, um ameaçador tanto pode ser específico para 

uma organização como pode ser abrangente para diversas organizações agroalimentares com áreas de 

incidência distintas. Os ameaçadores, além de se distinguirem pelas motivações que os move, também 

se distinguem nas capacidades e métodos que possuem para atingir o público-alvo consoante as formas 

de invasão ou ataque que têm disponíveis. Outro fator a ter em atenção na análise de possíveis 

ameaçadores a uma organização consiste no facto de que estes tanto podem ser indivíduos externos à 

empresa como indivíduos que diariamente estão no seu interior, junto dos processos e produtos 

(Alvarez, et al., 2010; Moerman, 2018).  

De forma resumida, seguem-se alguns exemplos de perfis de ameaçadores mais recorrentes 

associados à indústria agroalimentar. 

• Extorsionário – Este tipo de ameaçador desenvolve um ataque por vontade própria com 

vista a obter ganhos económicos sem ser detetado, ou seja, ele normalmente atua através 

de chantagens à organização em questão (PAS96, 2017); 

• Oportunista – O ameaçador oportunista caracteriza-se por um indivíduo que utiliza o facto 

de ter fácil acesso aos processos para conseguir atacar a organização como, por exemplo, 

os funcionários e prestadores de serviços da unidade industrial. Os ataques que estes 

desenvolvem podem ser passíveis de não ser detetados (PAS96, 2017), contudo, em 

norma, têm baixa frequência de atuação (Severino & Almeida, 2017); 

• Extremista – O indivíduo com carácter extremista é aquele que desenvolve os seus ataques 

com base nas ideologias e nas políticas, bem como religiões que acredita. Geralmente, o 

objetivo dos ataques é causar o máximo de dano possível (Mitenius et al., 2014) mesmo 

que, para tal, estes abdiquem da sua vida (PAS96, 2017), ou seja, estes ameaçadores 

desejam que os seus atos sejam reconhecidos como terrorismo (Moerman, 2018); 

• Indivíduo irracional – Neste grupo estão incluídos os indivíduos que possuem doenças 

mentais e não têm capacidade de raciocínio sobre os atos que protagonizam como, por 

exemplo, indivíduos que se alegram com o sofrimento dos outros e os idosos em estado de 

demência (Moerman, 2018). Os atos que lhes estão inerentes podem facilmente ser 



Plano de defesa alimentar numa indústria de carnes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 

neutralizados pelas medidas de proteção uma vez que estes não têm como serem discretos 

nos ataques que desenvolvem (PAS96, 2017); 

• Indivíduos com problemas externos – Os problemas externos bem como os estados 

emotivos alterados como, por exemplo, o stress, podem aumentar a capacidade de um 

indivíduo como um funcionário leal, para provocar um ataque à própria organização. Estes 

atos tanto podem apresentar pequenas proporções como elevadas, dependendo da forma 

de ameaça que o indivíduo realiza (Moerman, 2018); 

• Indivíduo insatisfeito – Neste tipo de ameaçador considera-se todos os indivíduos que 

possam estar desiludidos com as atitudes ou práticas executadas na organização como, 

por exemplo funcionários, ex-funcionários, familiares destes, ou até mesmo ativistas e 

ambientalistas (Mitenius et al., 2014; Moerman, 2018). Dada a vasta possibilidade de 

indivíduos, os atos que estes podem protagonizar também são amplos e com frequências 

distintas. Contudo, em norma, os ataques têm em vista a quebra económica da empresa e 

não causar problemas ao nível da saúde pública (PAS96, 2017); 

• Ameaçador profissional – O ameaçador profissional caracteriza-se por assumir a atividade 

criminosa como a base dos seus rendimentos (Severino & Almeida, 2017), ou seja, este 

indivíduo é contratado para a execução dos ataques por outras entidades como 

concorrentes da organização (PAS96, 2017). Dessa forma, os atos que estes realizam são 

detalhadamente planeados com vista a prejudicar o alvo para o qual foram contratados; 

• Ameaçador cibernético – Este tipo de ameaçador é conhecido como hacker e tem como 

forma de ataque intervir através dos sistemas informáticos da organização como, por 

exemplo, roubar informações importantes. As motivações que estão inerentes a estes 

indivíduos tanto podem ser ideologicamente motivadas ou apenas para demonstrarem a 

habilidade e o conhecimento que estes têm para contornar os sistemas de proteção 

presentes nas empresas (PAS96, 2017). 

De ressalvar que os ataques cometidos por qualquer um destes ameaçadores tanto podem ser 

executados por um único elemento como por um grupo. 

2.2.2.2 Tipos de ameaças 

Os métodos das ameaças ao nível do Food Defense associadas à indústria alimentar, tal como os 

ameaçadores, são diversificados (Gabriel, 2013). De seguida, apresenta-se a descrição dos tipos de 

métodos de ataque mais recorrentes ao nível do Food Defense. 
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• Adulteração – Os atos de adulteração podem manifestar-se em diversas partes de uma 

organização, uma vez que consistem em ataques baseados na modificação ou na ocultação 

de informações importantes (PAS96, 2017; Severino & Almeida, 2017). Assim sendo, uma 

das formas de adulteração passa por eliminar certos ingredientes, ou mesmo alergénios, 

da rotulagem, para provocar dano a um grupo específico da sociedade, como é o caso dos 

celíacos (indivíduos intolerantes ao glúten). No entanto, outra forma de atacar uma 

empresa através de adulteração, pode ser por troca de parâmetros específicos do processo 

ou danificação da integridade das embalagens, que podem convergir na geração de 

produtos não conformes que irão ser encaminhados para reprocessamento, ou mesmo 

para subprodutos, acarretando prejuízos para a organização; 

• Contrafação/Falsificação/Simulação – Estes tipos de ameaças correspondem à 

comercialização de produtos falsos. Ou seja, na contrafação estão implícitos os produtos 

que consistem em imitações de outros com maior destaque no mercado (PAS96, 2017). 

No entanto, a falsificação diz respeito à utilização desautorizada de rótulos, embalagens ou 

mesmo de um produto alimentar de uma determinada marca ou empresa com vista à 

comercialização. Por outro lado, a simulação tem como objetivo o desenvolvimento de um 

produto ilegal muito semelhante ao produto original que existe no mercado (Severino & 

Almeida, 2017). Os prejuízos associados a estes métodos são, em norma, a nível da 

economia da empresa lesada, mas também podem ser executadas a fim de produzir 

produtos envenenados para prejudicar a saúde pública (PAS96, 2017); 

• Roubo – A técnica de roubo corresponde à apropriação indevida de algo com vista a ser 

vendido no futuro e, paralelamente, obter ganhos económicos com a transação. Este tipo 

de ataque pode estar correlacionado com outros ataques como, por exemplo, com a 

falsificação caso o produto furtado (rótulos, embalagens, entre outros) seja reintroduzido 

na produção de outros produtos (Severino & Almeida, 2017); 

• Contaminação/Envenenamento malicioso – Os atos que os ameaçadores executam 

relacionados com este tipo de ameaça são formas diretas que possam provocar problemas 

ao nível da saúde pública. Desse modo, a adição ao produto ou ingredientes de substâncias 

com capacidade de morte ou não declaradas é a principal forma de ataque associado a 

este tipo de ameaça. No entanto, a contaminação também pode resultar como 

consequência de outros ataques como, por exemplo, da adulteração (PAS96, 2017; 

Severino & Almeida, 2017); 
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• Sabotagem/Vandalismo – Estes dois tipos de ameaças estão interligados, uma vez que 

ambos utilizam as mesmas formas de ataque com base na destruição de recursos, de 

equipamentos ou áreas (Moerman, 2018; Severino & Almeida, 2017); 

• Extorsão – Os atos adotados pelos extorsionários consistem em pressionar as organizações 

vítimas com chantagens sobre assuntos delicados que a mesma não deseja que sejam 

divulgados para o exterior. Geralmente, estes ataques têm como objetivo regalias 

monetárias para o ameaçador (PAS96, 2017); 

• Espionagem – As formas de realizar espionagem compreendem infiltrações na unidade 

industrial ou mesmo nos sistemas informáticos das organizações-alvo, com o objetivo de 

obtenção de informações confidenciais que possam ser utilizadas tanto para denegrir a 

imagem da empresa como para benefício próprio, como visto na extorsão (PAS96, 2017). 

• Cibercrime – Os atos de crimes informáticos são utilizados, normalmente, como parte 

complementar para a realização de outros tipos de ameaças como a espionagem, o roubo, 

a extorsão, entre outros, uma vez que nos sistemas informáticos constam todos os 

pontos-chave das organizações desde as encomendas realizadas até às informações mais 

minuciosas e confidenciais (PAS96, 2017). 

Para além da maioria dos tipos de ameaças apresentadas estar, em norma, correlacionada com a 

Food Fraud, quando são aplicadas com o objetivo de provocar impacto negativo tanto na saúde pública 

como nas economias das empresas-alvo, passam a designar-se por ameaças de Food Defense. Assim 

sendo, e como a realização de qualquer um destes atos tem como objetivo proporcionar impactos 

negativos, então as ameaças são todas, conforme a situação, consideradas entre crime alimentar, 

terrorismo alimentar e bioterrorismo alimentar (Severino & Almeida, 2017). 

Crime, terrorismo e bioterrorismo alimentar 

Segundo a Food Standards Agency (FSA), o crime alimentar consiste em atos de “desonestidade 

intencional e séria que afetam negativamente a segurança ou a autenticidade dos alimentos, bebidas ou 

rações animais”.  

A definição de terrorismo ainda não está completamente definida, devido à falta de consenso. No 

entanto, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o terrorismo alimentar é “o ato ou ameaça 

de contaminação deliberada de géneros alimentícios para o consumo humano e animal com agentes 

químicos, biológicos, radioativos ou nucleares, com o objetivo de causar dano ou morte ou de alterar a 

ordem social, económica ou política estabelecida” (Khalil et al., 2018; WHO, 2002). 
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Desta forma, a ação de bioterrorismo pode ser considerada uma ação de terrorismo alimentar, uma 

vez que corresponde à contaminação voluntária de agentes biológicos ou das suas toxinas com o intuito 

de causar impacto negativo na saúde (João, 2009; Manning, 2019). De notar, que os agentes em questão 

podem tanto ser derivados de fontes naturais como de manipulação humana, para melhorar a sua 

resistência a fármacos, bem como a sua patogenicidade (João, 2009; Severino & Almeida, 2017). 

2.2.2.3 Agentes de contaminação 

As ameaças por contaminação podem ser classificadas conforme a sua natureza, ou seja, química, 

física, biológica ou radiológica (ASAE, 2019c; Gabriel, 2013; Mitenius et al., 2014). Todavia, os impactos 

das ameaças na área alimentar dependem de diferentes fatores relacionados com os agentes de 

contaminação como, por exemplo, a toxicidade e a sua duração (tempo de semi-vida) (Severino & 

Almeida, 2017). Desse modo, os pontos-chave na escolha de um agente de contaminação por parte de 

um ameaçador consistem, principalmente, em apresentar capacidade de desencadear doença ou morte, 

medo na sociedade bem como se este agente é facilmente adquirível, se permanece indetetável até ao 

consumo do produto contaminado ou, ainda, se este consegue resistir às etapas de processamento que 

estão inerentes ao fabrico do produto (Alvarez et al., 2010; Khalil et al., 2018 Moerman, 2018). 

Agentes Físicos 

Os agentes físicos associados ao Food Defense correspondem a qualquer material estranho que 

tenha a capacidade de prejudicar a segurança alimentar ou a qualidade do produto (Severino & Almeida, 

2017). Estes agentes podem ser desde fragmentos de metais (e.g. agulhas), plásticos, vidros, tecidos 

(Moerman, 2018), pedras e areia (ASAE, 2019c; Severino & Almeida, 2017) ou até mesmo cabelos ou 

unhas (efeitos pessoais) (FAO, 1998). 

Em norma, estes agentes são os mais abundantes de encontrar no meio ambiente e com maior 

facilidade de acesso por parte do ameaçador, mas também os que tendem a ser mais facilmente 

detetados ao longo do processo, por exemplo através dos detetores de metais (Moerman, 2018), ou 

mesmo pelo consumidor no momento de ingestão (Severino & Almeida, 2017). Contudo, os agentes 

físicos têm elevada capacidade para conseguir comprometer a segurança do produto bem como a 

imagem da empresa, principalmente quando se trata de produtos alimentares direcionados para as 

crianças (Moerman, 2018). 

Agentes Químicos 

No que diz respeito ao grupo de agentes químicos, estes contêm diversos subgrupos conforme o 

agente que é utilizado. Ou seja, um contaminante químico pode ser: 
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• Toxina ou micotoxina – são metabolitos tóxicos produzidos por alguns microrganismos 

(Alldrick, 2016). São exemplos a toxina botulínica produzida pela bactéria Clostridium 

botulinum, e a micotoxina aflatoxina produzida pelo fungo Aspergillus niger (Severino & 

Almeida, 2017). De salientar que, além de ser muito complicado obter este tipo de agentes, 

as toxinas não são autopropagáveis nem transmissíveis, podendo até ser inativadas pelo 

processamento térmico (Moerman, 2018); 

• Alergénio – substância capaz de gerar uma reação de hipersensibilidade em indivíduos 

intolerantes ou alérgicos a essa substância. Os alergénios mais conhecidos são o glúten, a 

soja, a lactose, os ovos, o amendoim e os sulfitos (ASAE, 2019b; DGS, 2016); 

• Produto químico – substância tóxica presente em alguns produtos de limpeza, industriais 

ou agrícolas de utilização normal do dia a dia como, por exemplo, antibióticos, pesticidas, 

herbicidas, fertilizantes, venenos de animais, detergentes, lubrificantes, bem como 

desinfetantes (Severino & Almeida, 2017). Os produtos químicos quando adicionados aos 

produtos alimentares em quantidades relativamente altas tendem a modificar a aparência, 

o sabor e o cheiro dos mesmos aumentando dessa forma a probabilidade de deteção antes 

do consumo. Outra forma que pode minimizar as consequências deste tipo de agentes é a 

lavagem dos produtos alimentares antes de ingestão, pois esta operação dilui o produto 

tóxico (Moerman, 2018); 

• Metal pesado – Os metais pesados são um grupo de metais e metaloides que têm 

densidade relativamente alta e são tóxicos mesmo em níveis muito baixos (Yadav et al., 

2019). Alguns exemplos são o chumbo, o zinco, o cádmio, o arsénio, o mercúrio e o crómio 

(Severino & Almeida, 2017; Yadav et al., 2019); 

• Aditivo alimentar – Segundo Regulamento (CE) n.o 1333/2008, "são substâncias que não 

são consumidas habitualmente como géneros alimentícios em si mesmas mas que são 

intencionalmente adicionadas aos géneros alimentícios para atingir determinado objetivo 

tecnológico” (JOUE, 2008). Contudo, quando estas estão presentes em produtos nos quais 

o seu uso não é autorizado ou se apresentam com quantidade acima do limite legal, 

presente na legislação, estas são consideradas também um perigo químico (Alldrick, 2016; 

Severino & Almeida, 2017). 

De forma geral, dada a grande panóplia de agentes químicos existentes, os testes que estão 

associados à presença dos mesmos acabam por ser ineficazes, uma vez que se torna insustentável 
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compreender a presença de cada produto químico específico. Posto isto, na indústria alimentar, a maioria 

das verificações de qualidade efetuadas são ao nível visual (Khalil et al., 2018; Moerman, 2018). 

Agentes Biológicos 

Os agentes utilizados numa contaminação biológica são agentes patogénicos, desde toxinas 

produzidas por microrganismos aos próprios microrganismos, como bactérias, ou vírus (Moerman, 

2018). A acessibilidade e a letalidade destes são, em norma, inversas, ou seja, os agentes que o 

ameaçador tem mais dificuldade de acesso consistem naqueles que tendem a criar uma maior taxa de 

mortalidade quando utilizados numa contaminação biológica. No entanto, os agentes com acesso mais 

facilitado podem estar associados a outros tipos de consequências sem ser a morte (Alvarez et al., 2010; 

Severino & Almeida, 2017). 

Tal como os agentes químicos, existem agentes biológicos com atuação instantânea que são 

inodoros, insípidos e difíceis de detetar pelas atuais tecnologias existentes na indústria, tornando-se, 

dessa forma, uma boa arma para os terroristas (Khalil et al., 2018). 

Agentes Radioativos  

Estes agentes consistem em substâncias de natureza radioativa e estão relacionados com altas 

taxas de morbilidade, assim como de mortalidade, quando existe a sua ingestão através dos produtos 

alimentares. As formas de obtenção deste tipo de agentes são complicadas uma vez que estão 

associados a laboratórios de diagnóstico médico, estações nucleares ou mesmo aos veículos espaciais. 

Alguns exemplos de agentes radioativos são o iodo-131, o fósforo-32 e o plutónio-239 (Moerman, 2018; 

Severino & Almeida, 2017). 

2.2.3 Acontecimentos mundiais  

Desde o início do presente milénio tem-se confirmado um crescente número de acontecimentos 

associados à defesa alimentar (Daziel, 2009). No entanto, neste documento, unicamente, vão ser 

referidos casos relacionados com a indústria de carnes. 

O primeiro caso relatado, remonta ao ano de 2003 no Michigan, nos Estados Unidos da América, 

quando ocorreu a contaminação intencional de 200 kg de carne, por parte de um empregado do 

supermercado. Esta situação acarretou danos em 92 indivíduos (CDC, 2003). Em relação aos outros 

casos desenvolveram-se no ano de 2016 em diversas zonas dos Estados Unidos da América e, não foram 

confirmadas mortes nem doentes (Severino & Almeida, 2017). O tipo de contaminação foi diversificado, 

desde a presença de materiais plásticos e borracha em nuggets de frango (Machuca, 2016), à existência 
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de areia e terra em produtos de frango (Gonçalves, 2016), ou ainda à presença de sémen em dois 

hambúrgueres da cadeia de restaurantes KFC (Bell, 2016). 

Por fim, no início de 2019, surgiu um escândalo de espionagem num matadouro na Polónia. Este 

matadouro foi espionado através de câmaras ocultas por parte de um jornalista, e depois exposto numa 

televisão polaca, com imagens em que era percetível o abate de animais doentes com posterior 

comercialização da carne para diferentes países da Europa, nomeadamente para Portugal. Apesar de se 

tratar de um assunto de segurança alimentar, este também é considerado um caso de defesa alimentar, 

uma vez que o escândalo começa devido ao acesso do jornalista a imagens e informações confidenciais 

dos procedimentos executados no seio daquele matadouro (ASAE, 2019a; Cardoso, 2019). 

2.2.4 Evolução mundial da defesa alimentar 

O “catastrófico” incidente de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América, foi o 

fator-chave para o aparecimento da noção de defesa alimentar, uma vez que era fundamental proteger 

os alimentos daquele país de ataques terroristas. Face a isto, em 12 de junho de 2002, nos Estados 

Unidos da América, foi decretada legalmente a noção de defesa alimentar na lei “Public Health Security 

and Bioterrorism Preparedness and Response Act” (DHHS & USDA, 2002; Severino & Almeida, 2017). 

A partir desse momento, as principais organizações mundiais, como a Global Food Safety Initiative, 

começaram a adotar requisitos de maneira a garantirem a proteção dos alimentos de ações de 

adulteração ou contaminação intencional. Porém, na Europa ainda não existe um reconhecimento legal 

deste conceito, mas as empresas da área alimentar que desejem a certificação de referenciais 

normativos como a BCR Food, a IFS Food e a FSSC 22000, vêm-se sujeitas a adotar um plano específico 

de defesa alimentar (Gabriel, 2013; Severino & Almeida, 2017). 

2.3 Plano de defesa alimentar 

O plano de defesa alimentar, em conformidade com o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar 

dos Estados Unidos da América, consiste numa “ferramenta importante que a empresa pode usar para 

prevenir, proteger, mitigar, responder e recuperar de um incidente de contaminação intencional” (FSIS, 

2018). Este é o documento com maior ênfase no sistema de defesa alimentar (Severino & Almeida, 

2017), uma vez que engloba medidas e procedimentos preventivos relativamente aos acessos não 

autorizados em pontos de vulnerabilidade em toda a cadeia alimentar (Batt, 2016). 

Face à evolução das ameaças associadas à defesa alimentar, como as referidas anteriormente na 

subsecção 2.2.2.2, a maioria das empresas envolvidas no setor alimentar tem apostado na adoção dos 

planos de defesa alimentar (FSIS, 2018). A Figura 2 serve de exemplo, uma vez que exibe o progresso 
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da implementação destes planos em todos os tipos de dimensionamento de empresas, entre 2006 e 

2016, ao nível das indústrias de carnes e de ovos presentes nos Estados Unidos da América. 

A introdução deste tipo de planos na indústria alimentar, além de proporcionar benefícios 

económicos, também melhora a qualidade dos produtos alimentares, podendo gerar impacto positivo ao 

nível da perceção do consumidor (Yoe et al., 2018). 

 

Figura 2. Percentagem de empresas (pe) em cada categoria (grande, média e pequena), que adotaram 

voluntariamente o plano de defesa alimentar, nos Estados Unidos, no período de 2006 a 2016 
(adaptado de FSIS, 2018). 

2.3.1 Etapas  

A adoção de um plano de defesa alimentar, por parte de uma empresa, requer a concretização de 

um procedimento com quatro etapas principais como o esquematizado na Figura 3 (FSIS, 2018). 

De salientar que, previamente à elaboração do plano, é imprescindível proceder-se a uma análise 

da necessidade de implementação do mesmo, assim como a uma avaliação dos recursos disponíveis e 

à nomeação de um indivíduo ou equipa, da organização, com competência para a defesa alimentar 

(Moerman, 2018; Severino & Almeida, 2017). 

 

Figura 3. Representação esquemática das etapas associadas à implementação de um plano de defesa alimentar 
(adaptado de FSIS, 2018). 

De acordo com a Figura 3, a primeira etapa da adoção de um plano de defesa alimentar designa-se 

por desenvolvimento do plano (FSIS, 2018). Nesta, regista-se, por escrito, a informação detalhada sobre 

os principais aspetos relacionados com a avaliação das vulnerabilidades associadas à defesa alimentar 
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presentes na organização (Severino & Almeida, 2017). Esta informação varia de país para país, de 

organização para organização e também com as exigências legais que têm de cumprir (Moerman, 2018). 

No entanto, normalmente, começa-se por detetar e identificar os pontos vulneráveis de ocorrer 

contaminação intencional ou adulteração na organização, sucede-se a avaliação dos riscos de cada 

ponto, assim como o desenvolvimento de medidas preventivas a serem aplicadas na unidade industrial 

para os pontos com maior índice de risco (USDA, 2019). 

Posteriormente, realiza-se a etapa de implementação, que corresponde à execução das estratégias 

de mitigação (ou seja, medidas preventivas) e de medidas protetoras (FSIS, 2018). A implementação 

deve ocorrer quando as medidas pré-estabelecidas na primeira etapa estiverem em vigor e, também a 

serem utilizadas em conformidade com o que é desejado (USDA, 2019). De frisar que, após a 

implementação do plano de defesa alimentar, este deverá manter-se sempre atualizado (Severino & 

Almeida, 2017). 

Sucede-se a etapa de teste que é constituída por duas vertentes: a verificação e a avaliação. A 

primeira vertente diz respeito à utilização de métodos diversificados para averiguar se os procedimentos 

adotados, nas etapas antecedentes, são eficientes ao nível da proteção do género alimentício, ou seja, 

se conseguem prevenir a adulteração ou a contaminação intencional do alimento (FSIS, 2018). Isto serve 

para demonstrar as vulnerabilidades que ainda possam existir, de modo a serem corrigidas (Severino & 

Almeida, 2017). Um exemplo destes métodos de verificação é a simulação de um incidente no seio da 

organização (USDA, 2019). Por outro lado, os testes relativos à avaliação têm como intuito apurar a 

adequabilidade do plano de defesa alimentar estabelecido pela empresa (Yoe et al., 2018). Estes testes 

são concretizados por especialistas, tanto através de auditorias internas como externas 

(Severino & Almeida, 2017). 

A última etapa do plano de defesa alimentar concentra-se em manter o plano atualizado e funcional 

(FSIS, 2018; Yoe et al., 2018) e denomina-se por revisão e manutenção. O período aconselhável entre 

revisões é de um ano, no entanto, este pode sofrer alterações para períodos mais pequenos devido à 

monitorização do programa, simulações e, outros procedimentos de verificação (Severino & Almeida, 

2017; USDA, 2019). 

2.3.2 Metodologias 

Com a finalidade de facilitar a adoção de planos de defesa alimentar, nos últimos anos foram 

desenvolvidas novas metodologias que permitem de forma menos demorada proceder à avaliação dos 

riscos, das vulnerabilidades e das ameaças prognosticadas ao longo da cadeia alimentar 

(Severino & Almeida, 2017). 
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No âmbito da defesa alimentar, as metodologias mais adequadas são a ORM (Operational RisK 

Management), a HARPC (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls), VACCP (Vulnerability 

Assessment and Critical Control Points), CARVER+Shock, HACCDP (Hazard Analysis Critical Control and 

Defense Points) e TACCP (Threat Assessment Critical Control Points) (Severino & Almeida, 2017). 

De referir que a forma de classificação das metodologias referidas depende da relevância que estas 

destacam ao risco e às vulnerabilidades. Deste modo, a ORM e a HARPC estão associadas à avaliação 

de risco, enquanto que a VACCP, a CARVER+Shock e a HACCDP focam-se na avaliação das 

vulnerabilidades. O TACCP consiste numa exceção pois concede igual relevância aos dois parâmetros, 

tornando-se dessa forma uma metodologia de avaliação das ameaças (PAS96, 2017; 

Severino & Almeida, 2017). 

2.3.3 Ferramentas para desenvolver medidas de defesa alimentar 

Atualmente, já foram desenvolvidos instrumentos como, por exemplo, aplicações informáticas, que 

apoiam a elaboração do plano de defesa alimentar, de forma a fortalecer as estratégias de mitigação 

relacionadas com as ameaças da defesa alimentar nas empresas (FDA, 2018). O método a utilizar é da 

responsabilidade da organização, pois depende tanto da estrutura desta como das suas necessidades 

organizacionais (Severino & Almeida, 2017). 

2.3.4 Escolha das metodologias de acordo com os requisitos normativos 

As empresas da indústria alimentar que se apresentem certificadas pelos principais referenciais 

normativos, já referenciados neste projeto, são forçadas a adaptar o seu plano de defesa alimentar aos 

requisitos estabelecidos nessas normas (Severino & Almeida, 2017). Posto isto, é fundamental perceber 

a metodologia que melhor abrange os requisitos de cada norma, em particular. Para tal, recorre-se à 

realização de um paralelismo entre as especificações dos referenciais e as caraterísticas das diferentes 

metodologias (Severino & Almeida, 2017). 

2.4 Referenciais normativos 

2.4.1 BRC Food 

O referencial normativo BRC Food foi desenvolvido e publicado, em 1998, pela British Retail 

Consortium em colaboração com um grupo multisetorial da área alimentar (BRCGS, 2019; Severino & 

Almeida, 2017). Nessa altura, esta norma consistia num conjunto de padrões (requisitos) de carácter 

obrigatório para os fornecedores de produtos alimentares, que tinham de cumprir caso tivessem como 

clientes os retalhistas do Reino Unido (BRC, 2018; Intertek, 2019)  
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Ao longo dos anos, a BRC Food foi regularmente atualizada com o intuito de se conseguir adaptar 

e manter consistente com as exigências da realidade que se vive nos dias de hoje (Severino & Almeida, 

2017), bem como garantir a segurança alimentar dos produtos das empresas que se guiam pela mesma 

(BRC, 2018). 

Esta norma já se encontra reconhecida a nível mundial (Intertek, 2019) pela Global Food Safety 

Initiative, (GFSI), que consiste num programa que visa harmonizar as normas internacionais de 

segurança alimentar com o apoio dos maiores retalhistas e fabricantes alimentares de todo o mundo 

(SGS, 2019). Atualmente, também já se encontra escrita em diversas línguas com o intuito de facilitar a 

implementação do referencial normativo em todo o mundo (BRC, 2018), uma vez que existe fornecedores 

espalhados por todos os continentes. Posto isto, e com o aumento do nível de aceitação mundial da BRC 

Food, a British Retail Consortium, ao longo dos últimos anos, além da norma de segurança alimentar 

também desenvolveu novos referenciais, nomeadamente para (BRCGS, 2019): 

• Embalagens e materiais de embalagens; 

• Armazenamento e distribuição de produtos alimentares; 

• Produtos de consumo; 

• Agentes e intermediários. 

De notar, que estes grupos de normas também são reconhecidas pela GFSI e são periodicamente 

sujeitas a uma revisão profunda (BRCGS, 2019). 

Atualmente, a BRC Food encontra-se na versão 8 e os seus requisitos estão divididos em 9 grupos 

(BRC, 2018): 

1. Compromisso de alta direção; 

2. Plano de Segurança Alimentar – HACCP; 

3. Sistema de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar; 

4. Padrões da unidade; 

5. Controlo de produtos; 

6. Controlo do processo; 

7. Pessoal; 

8. Zonas de risco de produção de alto risco, alto cuidado e alto cuidado ambiental; 

9. Requisito para produtos comercializados. 

Requisitos de Food Defense: BRC Food (versão 8)  

Na versão 8 da BRC Food, a defesa alimentar está inserida no Capítulo 4.2, denominado por 

segurança da unidade e defesa dos alimentos, com os seguintes requisitos: 
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• A empresa deve realizar uma avaliação de risco documentada (avaliação de ameaças) com os 

riscos potenciais aos produtos de qualquer tentativa deliberada de infligir contaminação ou dano. 

Esta avaliação de ameaças deve incluir ameaças internas e externas. O resultado desta avaliação 

deve ser um plano de avaliação de ameaças documentado. Este plano deve ser mantido sob 

revisão para refletir as mudanças nas circunstâncias e a inteligência do mercado. Deve ser 

revisto formalmente, pelo menos anualmente, e sempre que (BRC Food: subcapítulo 4.2.1): 

✓ Um novo risco surja (e.g. uma nova ameaça é divulgada ou identificada); 

✓ Ocorre um incidente, em que a segurança do produto ou a defesa dos alimentos está 

comprometida. 

• Quando as matérias-primas ou os produtos são identificados como sendo de risco particular, o 

plano de avaliação de ameaças deve incluir controlos para mitigar esses riscos. Quando a 

prevenção não for suficiente ou possível, devem existir sistemas para identificar qualquer 

adulteração. Esses controlos devem ser monitorizados, os resultados documentados e os 

controlos revistos pelo menos anualmente (BRC Food: subcapítulo 4.2.2). 

• As áreas onde é identificado um risco significativo devem ser definidas, monitorizadas e 

controladas. Estas devem incluir armazenamento externo e pontos de entrada de produtos e 

matérias-primas (incluindo embalagens). Devem existir políticas e sistemas para garantir que 

apenas pessoal autorizado tenha acesso às áreas de produção e armazenamento, e que o acesso 

à unidade pelos funcionários, indivíduos contratados e visitantes seja controlado. Um sistema de 

registo de visitantes deve estar implementado. O pessoal deve ser formado para garantir a 

segurança da unidade e a defesa dos alimentos (BRC Food: subcapítulo 4.2.3). 

• Quando exigido pela legislação, a empresa deve manter registos apropriados junto das 

autoridades relevantes (BRC Food: subcapítulo 4.2.4) (BRC, 2018). 

2.4.2 IFS Food 

Tal como a BRC Food, a IFS Food consiste num padrão alimentar com foco na segurança alimentar 

e qualidade dos processos e produtos. Este referencial normativo, reconhecido pela GFSI, foi 

desenvolvido em 2003 por retalhistas e grossistas da federação de retalho alemão – Hauptver des 

Deutschen Einzelhandels (HDE) – (Severino & Almeida, 2017). Um ano depois, esta federação formou 

parceria com empresas do retalho francês (Fédération des Entreprises du Commerce et de la 

Distribution – FCD) e mais tarde juntaram-se a este grupo as empresas retalhistas italianas denominadas 

por Associazione Nazionale Cooperative Consumatori (ANCC) e Associazione Nazionale Cooperative tra 

Dettaglianti (ANCD) (Severino & Almeida, 2017).  



Plano de defesa alimentar numa indústria de carnes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 

Desde então, todos estes grupos têm contribuído para atualizar continuamente a IFS Food em 

conformidade com as evoluções que se verificam no mundo. Atualmente, este referencial normativo 

encontra-se na versão 6.1, mas desde a versão 6, o grupo de associados aumentou, integrando a IFS da 

América do Norte e as empresas retalhistas de Espanha, Ásia e América do Sul (Severino & Almeida, 

2017). 

Os requisitos da versão 6.1, tal como os presentes na BRC Food, estão em diversos grupos, 

nomeadamente (IFS, 2017): 

1. Responsabilidade de alta direção; 

2. Sistema de gestão de qualidade e segurança alimentar; 

3. Gestão de recursos; 

4. Planeamento e processo de produção; 

5. Medições, análises, melhorias; 

6. Defesa alimentar. 

Atualmente, além da IFS Food, a IFS desenvolveu mais oito requisitos normativos para as outros 

intervenientes da cadeia alimentar, nomeadamente, a IFS HPC, a IFS Global Markets Food, a IFS 

Wholesale/Cash&Carry, a IFS Logistics, a IFS Global Markets Logitics, a IFS Broker, a IFS PACsecure e 

a IFS Global Markets HPC (IFS, 2019). 

Requisitos de Food Defense: IFS Food (versão 6.1)  

Na versão 6.1 da IFS Food a defesa alimentar está inserida no Capítulo 6, denominado por plano 

de defesa alimentar e inspeções externas, com os seguintes requisitos:  

• Avaliação da defesa alimentar (Food Defense) (IFS Food: subcapítulo 6.1): 

1. As responsabilidades para a defesa alimentar devem estar claramente definidas. Os 

responsáveis devem ser pessoas-chave ou devem ter acesso à alta direção e devem 

demonstrar conhecimento suficiente nesta área; 

2. Uma análise de perigo e avaliação dos riscos associados à defesa alimentar deve ser 

realizada e documentada. Com base nesta avaliação e nos requisitos legais devem ser 

identificadas as áreas críticas para a segurança. A análise de perigo e a avaliação dos riscos 

associados à defesa dos alimentos devem ser realizadas anualmente ou quando ocorrerem 

mudanças que afetem a integridade do alimento. Um sistema de alerta apropriado deve ser 

definido e periodicamente testado quanto à sua eficácia; 

3. Se a legislação torna o registo ou as inspeções no local necessárias, estas evidências devem 

ser fornecidas. 
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• Segurança da unidade (IFS Food: subcapítulo 6.2): 

1. Com base numa análise de perigo e avaliação de riscos associados, as áreas críticas 

identificadas para a segurança devem ser adequadamente protegidas para evitar o acesso 

de pessoas não autorizadas. Os pontos de acesso devem ser controlados; 

2. Procedimentos devem estar implementados para prevenir adulteração e/ou permitir a 

identificação de sinais de adulteração. 

• Segurança do pessoal e dos visitantes (IFS Food: subcapítulo 6.3): 

1. A política de visitante deve conter aspetos do plano de defesa alimentar. O pessoal de entrega 

e carregamento com contacto com o produto deve ser identificado e deve respeitar as regras 

de acesso à empresa. Visitantes e prestadores de serviços externos devem estar identificados 

nas áreas com produtos armazenados e ser registados no momento de acesso. Eles devem 

ser informados sobre as políticas da empresa e seus acessos devem ser controlados; 

2. Todos os colaboradores devem ser formados para a defesa alimentar no que respeita às 

exigências do produto e às necessidades de formação dos colaboradores ou quando 

ocorrerem mudanças significativas do programa. As sessões de formação devem ser 

documentadas. Práticas de contratação e demissão de funcionários devem considerar os 

aspetos de segurança, conforme permitido por lei. 

• Inspeções Externas (IFS Food: subcapítulo 6.4): 

1. Deve existir documentado um procedimento para gestão de inspeções externas e visitas 

regulamentares. Pessoal responsável por tal deve ser formado para executar esses 

procedimentos (IFS, 2017). 

2.4.3 FSSC 22000 

A Foundation for Food Safety Certification (FSSC), em conjunto com entidades internacionais do 

setor alimentar, desenvolveu um referencial normativo de certificação para auditorias, bem como de 

certificação de sistemas de gestão de qualidade e segurança alimentar, denominado por FSSC 22000 

(FSSC22000, 2019a). O esquema deste referencial normativo consiste na utilização de padrões 

internacionais e independentes, como a ISO 22000:2018, a ISO/TS 22003:2013 e as especificações 

técnicas dos Programas de Pré-Requisitos específicos do setor, como o ISO/TS 22002-1:2009 

(FSSC22000, 2019a; Severino & Almeida, 2017). 

A FSSC22000 tem aplicabilidade em diversos setores da cadeia alimentar, nomeadamente 

(FSSC22000, 2019b): 

• Retalho; 
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• Refeições; 

• Transporte e Armazenamento; 

• Processamento de alimentos; 

• Processamento de embalagens alimentares; 

• Produção de ração animal; 

• Agricultura. 

Em 2010, este referencial normativo foi reconhecido pela GFSI e, desde então, foi implementado 

em mais de 20 mil empresas por todo o mundo (FSSC22000, 2019c; Severino & Almeida, 2017). Tal 

como os outros referenciais normativos mencionados nas subsecções 2.4.1 e 2.4.2, em junho de 2019, 

a FSSC 22000 também sofreu a última atualização para a versão 5 de modo a conseguir manter-se 

adaptada às mudanças existentes na indústria (Severino & Almeida, 2017). 

Requisitos de Food Defense: FSSC22000 (versão 5)  

Os requisitos de defesa alimentar exigidos na versão 5 do referencial normativo FSSC22000 são: 

• Defesa Alimentar (FSSC22000: subcapítulo 2.5.3): 

1. Avaliação de ameaças 

A organização deve ter um procedimento documentado para: 

a) Realizar uma avaliação de ameaças, bem como identificar e avaliar as possíveis ameaças; 

b) Desenvolver e implementar medidas de mitigação para ameaças significativas. 

2. Plano 

a) A organização deve ter um plano de defesa alimentar documentado, especificando as medidas 

de mitigação que abrangem os processos e produtos dentro do sistema de gestão de 

segurança alimentar da organização. 

b) O plano de defesa alimentar deve ser apoiado pelo sistema de gestão de segurança alimentar 

da organização. 

c) O plano deve cumprir a legislação aplicável e ser revisto regularmente (FSSC22000, 2019d). 
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3 Plano de Defesa Alimentar na Empresa 

Neste capítulo, além de se expor as metodologias e os materiais fulcrais para o desenvolvimento, na 

unidade industrial, do plano de defesa alimentar, também se faz a apresentação dos principais resultados 

daí advindos. 

3.1 Etapas do plano de defesa alimentar 

No âmbito do Food Defense, as metodologias utilizadas para a avaliação das vulnerabilidades ou 

das ameaças são diversificadas, como já mencionado anteriormente na secção 2. Contudo, como a 

empresa se encontra certificada pelo referencial normativo BRC Food, foi estipulado a utilização da 

metodologia TACCP – Threat Assessment Critical Control Points (Avaliação das Ameaças e Pontos 

Críticos de Controlo) – para a avaliação das ameaças exibidas na organização, uma vez que esta 

consegue dar maior resposta aos requisitos exigidos pela norma em vigor na empresa.  

Na Figura 4 é possível observar as diferentes fases seguidas para elaborar uma proposta de plano 

de defesa alimentar com base na metodologia TACCP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação esquemática das etapas de aplicação da metodologia de TACCP (adaptado de PAS96, 
2017, e de Severino & Almeida, 2017). 
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3.1.1 Etapa 1 – Formação da equipa TACCP 

A escolha dos colaboradores para integrar a equipa TACCP teve como base de seleção o nível de 

responsabilidade, o conhecimento em relação aos produtos e processos, assim como as experiências e 

competências que são necessárias para cobrir todos os campos relevantes da defesa alimentar (e.g. 

segurança externa da unidade industrial). Posto isto, escolheu-se os elementos que já integravam a 

Equipa de Qualidade de Segurança Alimentar (EQSA), uma vez que ambas as equipas se enquadram no 

mesmo âmbito de atuação. 

3.1.1.1 Caracterização da equipa de defesa alimentar 

A equipa de TACCP da empresa denomina-se de equipa de Food Defense e tem como principal 

objetivo a implementação, bem como a atualização do plano de defesa alimentar na organização. Para 

tal, esta equipa desenvolve continuamente estudos na área de defesa alimentar de forma a conseguir 

melhorar a defesa dos seus produtos, bem como das instalações da unidade industrial. Ainda faz parte 

da responsabilidade desta equipa a averiguação periódica da funcionalidade do plano implementado 

como, por exemplo, através de simulações de possíveis situações de contaminação intencional. 

Dado a diversidade dos pontos de acesso referentes ao Food Defense e com a finalidade de 

desenvolver um plano bastante sólido e indestrutível, a equipa de defesa alimentar é constituída por 

indivíduos de diversas áreas de especialização. Nomeadamente: 

• Responsável da qualidade e segurança alimentar; 

• Técnico superior da qualidade e segurança alimentar; 

• Diretor geral/comercial/financeiro; 

• Diretor dos recursos humanos e formação; 

• Responsável das compras AMPSE (Armazém de matérias-primas subsidiárias e 

embalagens); 

• Responsável da manutenção; 

• Responsável de produção; 

• Analista eletrotécnico e informático. 

3.1.2 Etapa 2 – Âmbito de avaliação 

O plano de defesa alimentar realizado abrange todas as atividades executadas na organização, bem 

como todo o perímetro (instalações), pessoal e produtos associados a esta. 
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Desse modo, esta segunda etapa da metodologia TACCP consiste na descrição detalhada das 

instalações, dos funcionários e dos produtos da organização. Contudo, o procedimento executado para 

conseguir essas descrições são distintas, nomeadamente: 

• Descrição das instalações – começou-se com um estudo exaustivo das plantas das 

diversas zonas da unidade industrial, prosseguindo-se com uma análise visual e contagem, no 

local, de todos os compartimentos existentes na organização, a fim de se conseguir elaborar um 

inventário dos mesmos; 

• Distribuição das pessoas afetas à empresa – inicialmente foi necessário recorrer ao 

colaborador de recursos humanos para obter uma lista atualizada dos indivíduos que à data 

desempenhavam funções na empresa, assim como o organograma da mesma. Posteriormente, 

realizou-se uma análise desses documentos e conseguiu-se proceder à correlação entre os 

indivíduos e os departamentos aos quais estes estavam afetos; 

• Descrição dos produtos da empresa – iniciou-se com uma observação de todos os 

produtos que a empresa ostentava e registou-se, sucessivamente, as características dos 

mesmos. Por fim, efetuou-se uma correlação entre os produtos, as secções às quais estavam 

afetos e os respetivos acondicionamentos que apresentavam.  

3.1.2.1 Descrição das instalações 

A empresa em estudo apresenta, na totalidade, 82 divisões que se encontram repartidas por quatro 

zonas mais específicas, nomeadamente, a zona de entreposto, a zona referente à produção, a zona do 

primeiro andar e a zona exterior. 

A zona do entreposto consta de 12 compartimentos, dos quais um é o cais de receção e expedição 

de carcaças e os outros são câmaras frigoríficas. 

Em relação às divisões relacionadas com a produção, estas são 33, e encontram-se organizadas 

por quatro secções. Inicialmente existe a secção da “desmancha” e “corte fino”, que possuem, 

respetivamente, duas salas de desmancha para decompor as carcaças em peças conforme o destino 

desejado (processamento interno ou expedição) e uma sala de corte fino em que o objetivo é obter 

produtos fatiados de acordo com as exigências dos clientes. Anexa às secções referidas encontra-se uma 

sala de etiquetagem e embalagem.  

A secção seguinte da produção designa-se por “preparados de carne” e é constituída por uma única 

sala com duas linhas de produção, fresca e congelada. A última secção é a “expedição”, que tem a 

responsabilidade de distribuição de todos os produtos processados na empresa, e é composta por um 

cais de expedição.  
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A zona da produção é suportada ainda por 11 câmaras frigoríficas, um túnel de congelação, um 

armário de criogenia, três monta-cargas, duas casas das máquinas, dois vestiários, uma sala de lavagem 

de utensílios, um gabinete de faturação, um cais de receção de material e um armazém. Além destes, 

na zona do primeiro piso estão localizados três compartimentos relacionados com a zona de produção, 

ou seja, um armazém de matérias-primas subsidiárias e embalagens (AMPSE), uma sala de pesagens 

de ingredientes e uma área de armazenamento de produtos encetados.  

No que diz respeito à zona associada ao primeiro andar, e com a exceção das divisões referidas na 

zona anterior, encontra-se dividida em 24 espaços. Estes estão apresentados por um armazém de 

produtos químicos e limpeza de escritórios (APQE), duas salas de reuniões, uma sala de formação, uma 

receção e uma área comercial. Também faz parte um gabinete médico, uma sala de máquinas de 

alimentos e bebidas, uma sala de espera, uma sala de vestiário de visitas e quatro salas de arquivo. 

Existe ainda uma área “open space” da qualidade e segurança alimentar, das compras de 

matérias-primas e dos cargos superiores de produção, e nove gabinetes que se encontram associados a 

diversos setores, dos quais cinco da administração, um do diretor geral, um de recursos humanos, um 

de sistemas informáticos e um de contabilidade.  

Por fim, a unidade industrial dispõe no exterior de uma oficina mecânica, um abrigo de veículos de 

transporte, uma estação de lavagem de veículos, um posto de abastecimento de combustível, um parque 

de estacionamento, um reservatório de gases (dióxido de carbono, oxigénio e azoto), um vasilhame, um 

depósito de ossos, uma lavandaria, um armazém de produtos químicos e limpeza de produção (APQP), 

um balneário de motoristas, uma cantina e um posto de vigilância. 

3.1.2.2 Distribuição das pessoas afetas à empresa 

No que diz respeito aos colaboradores da organização, esta é constituída, no total, por 138 

empregados, em que 121 correspondem a empregados efetivos da empresa e os restantes 17 

empregados de empresas prestadoras de serviços que operam nas instalações da unidade industrial.  

No caso dos de empregados efetivos da empresa, estes são agrupados em diferentes 

departamentos de acordo com o tipo de função que exercem na unidade industrial (Tabela 2). No entanto, 

é de salientar que um empregado se pode encontrar presente em mais do que um departamento, no 

caso de este ser responsável por diversas funções no seio da organização. 

No que diz respeito ao grupo de funcionários de empresas prestadoras de serviços, estes também 

estão distribuídos por diferentes departamentos, existindo dois funcionários na secção de Entreposto, 

nove na secção de Desmancha e, ainda, um contabilista, quatro seguranças/vigilantes e um responsável 

pelo sistema de informação. 



Plano de Defesa Alimentar Na Empresa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28 

Tabela 2. Distribuição dos colaboradores da empresa pelos diversos departamentos/secções da organização 
consoante a função que exercem 

Departamento/Secção Função 
N.o de 

pessoas 

Compras AMPSE 
Responsável de compras 1 

Fiel de armazém 1 

Compras de MP 
Comercial – Retalho entreposto 

Vendedores 7 
Motoristas 11 

Ajudantes de motoristas 5 
Escriturários 2 

Chefe de Faturação 1 
Chefe de Logística 1 

Chefe de Compras MP 1 
Chefe de Vendas 1 

Produção 

Geral Diretor de produção 1 

“Desmancha” 

Chefe de Desmancha 2 
Escriturário 1 

Oficial 1 
Embaladores 3 
Etiquetadores 4 

“Corte Fino” 

Chefe de Corte Fino 1 
Oficiais 8 

Embaladores 9 
Etiquetadores 6 

“Preparados de Carne” 
(linha de frescos) 

Chefe de Preparados de Carne – linha de frescos 1 
Embaladores 7 

“Preparados de Carne” 
(linha de congelados) 

Chefe de Preparados de Carne – linha de congelados 1 
Embaladores 12 

“Expedição” 
Escriturário 1 

Oficiais 5 

Qualidade e Segurança Alimentar 
Responsável de Qualidade e Segurança Alimentar 1 

Técnicos Superiores de Qualidade 2 
Serventes de limpeza 3 

Manutenção 
Chefe de Manutenção 1 

Operadores de manutenção 3 

Gestão de Frota 
Gestor de frota 1 

Mecânico 1 
Lubrificador 1 

Recursos Humanos Diretor coordenador 1 
Sistemas de Informação Analista eletrónico e informático 1 

Comercial – Moderna Distribuição Diretor geral 1 

Administrativo/Financeiro 
Diretor administrativo/financeiro 1 

Escriturários 7 

Serviços Gerais 

Chefe de equipa de lavandaria/limpeza 1 
Servente de lavandaria/limpeza da instalação 1 

Cozinheiros 2 

Ajudante de cozinheiro 1 
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3.1.2.3 Descrição dos produtos 

Os géneros alimentícios comercializados na unidade fabril são diversificados e com características 

distintas conforme as secções e as etapas do processo a que foram sujeitos. 

• Entreposto: Os produtos relacionados com o setor de entreposto, como se encontra 

ilustrado na Figura 5, são carcaças (inteiras ou não) de diferentes tipos de animais que se 

encontram penduradas e não possuem embalagens para as acondicionar. 

 

Figura 5. Representação esquemática do tipo de acondicionamento utilizado nos produtos provenientes da 
secção de entreposto. 

• Desmancha: Os produtos referentes a este setor baseiam-se em peças que sucedem da 

desmancha e desossa das carcaças e, como tal, o número, o peso e o formato dos produtos 

varia conforme o tipo de animal desmanchado (vitelão, novilho e bovino). Todas as peças 

deste setor são sujeitas ao acondicionamento a vácuo, como o esquematizado na Figura 6. 

 

Figura 6. Representação esquemática do tipo de acondicionamento utilizado nos produtos provenientes da 
secção de desmancha. 

• Corte fino: Todos os produtos afetos ao corte fino consistem em cuvetes com carne fatiada, 

no entanto, estes diferenciam-se conforme o tipo de animal, o tipo de peça de carne da qual 

derivam e do peso que possuem (fixo ou variável). O acondicionamento destes géneros 

alimentícios, representado na Figura 7, tanto pode ser em skin como em atmosfera 

protetora de acordo com as especificações do cliente. 
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Figura 7. Representação esquemática dos tipos de acondicionamentos utilizados nos produtos provenientes da 
secção de corte fino. 

• Preparados de carne: Os produtos dos preparados de carne apresentam dois tipos de 

acondicionamento de acordo com o tipo de características do produto, como o ilustrado na 

Figura 8. Os produtos frescos associados a este setor são acondicionados em atmosfera 

protetora e apresentam-se em três formas possíveis, almôndegas, carne picada e 

hambúrgueres. Porém, os produtos congelados só apresentam formato de almôndegas e 

hambúrgueres, e são acondicionados em caixas de cartão. Ambos os tipos de produtos, 

frescos e congelados, variam em peso, receita (formulação) e tipo de carne, em 

conformidade com as especificações do cliente.  

 

Figura 8. Representação esquemática dos tipos de acondicionamentos utilizados nos produtos provenientes da 
secção de preparados de carne. 

3.1.3 Etapa 3 – Elaboração dos fluxogramas  

As instalações da empresa apresentam diversas secções de processamento de carne, como 

mencionado anteriormente na subsecção 3.1.2, e em cada secção a carne é sujeita a diversas 

sequências de etapas de processamento com o intuito de obter os produtos finais desejados pelos 

clientes. 

Nesta fase do plano será detalhada a sequência de operações de processamento, às quais a carne 

está sujeita, em cada secção, para comercialização dos produtos pretendidos. Estas operações variam 
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de acordo com as especificações exigidas no produto final, como representado na Figura C1, na 

Figura C2 e na Figura C3 (Anexo C). 

3.1.3.1 Descrição das etapas de produção 

Para a elaboração dos fluxogramas foram usados como ponto de partida os fluxogramas existentes 

na empresa bem como a nomenclatura adotada pela mesma, nomeadamente o F.01, F.02 e F.05. Cada 

fluxograma está correlacionado a um ou duas secções específicas da empresa, como descrito na 

Tabela 3. 

De forma a verificar a veracidade de todos os fluxogramas, foram realizados acompanhamentos do 

processo em todas as secções. Após se confirmar que na realidade existiam algumas modificações 

relativamente ao que estava descrito, procedeu-se à reformulação destes fluxogramas. Para tal, 

realizou-se outro acompanhamento do processo com registo das alterações averiguadas e, por fim, com 

a ajuda dos chefes de cada secção, foram reformulados os fluxogramas através da adoção das novas 

etapas de processamento, bem como da eliminação de etapas que deixaram de existir na unidade 

industrial. 

Tabela 3. Nomenclatura adotada pela empresa para a designação de cada fluxograma e a(s) respetiva(s) secções  

Nomenclatura Designação Secção da empresa 

F.01 

Fluxograma do Entreposto frigorífico de carcaças e carnes 
embaladas da preparação (corte e desossa) do acondicionamento 
da congelação e da embalagem de carnes de ungulados 
domésticos 

Entreposto 
Desmancha 

F.02 
Fluxograma de fabrico e ultracongelação de Preparados de Carne 
de bovino e suíno frescos e ultracongelados 

Preparados de Carne 

F.05 Fluxograma do Corte Fino de bovino e suíno Corte Fino 

1. Entreposto/Desmancha 

A secção do entreposto, como ilustrado na Figura C1 do Anexo C, inicia-se, previamente, com a 

realização da nota de encomenda por parte do responsável de compras, de forma a definir o produto, a 

quantidade e o fornecedor, consoante as previsões de vendas e dos procedimentos implementados pela 

organização. Na unidade industrial, ocorre a receção da matéria-prima (carne), e paralelamente existe 

uma verificação documental (quantidade, denominação e lote) em relação à nota de encomenda, uma 

avaliação qualitativa do género alimentício (temperatura, pH, características organoléticas e rotulagem) 

e, ainda, uma rotulagem das carcaças com etiquetas de lotes internos. 

Consoante os resultados da triagem, as carcaças são sujeitas a diferentes percursos: 
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• Valores dentro da gama aceitável – as carcaças são cortadas ou expedidas inteiras, em 

conformidade com as especificações do produto; 

• Valores fora da gama aceitável – as carcaças são armazenadas antes da etapa de corte ou 

de expedição (no caso do produto final ser a carcaça inteira), para estabilizar os valores na 

gama aceitável. 

Após a etapa de corte, as carcaças podem seguir tanto para comercialização como para a secção 

de desmancha, conforme o produto ao qual darão origem. De notar, que todas as etapas descritas são 

realizadas o mais rápido possível de modo a não quebrar a cadeia de frio. 

No caso de procederem para a secção de desmancha, as peças são armazenadas em câmaras de 

refrigeração até ao momento em que são necessárias na sala de desmancha. A primeira etapa desta 

secção é a abertura de lotes, onde se efetua tanto a pesagem e inspeção visual das peças bem como a 

verificação da rotulagem, de forma a agrupar no mesmo lote os animais com as mesmas características. 

Nesta etapa é, ainda, realizado um novo corte nas peças para facilitar a etapa seguinte de desmancha e 

desossa. Esta é a principal etapa associada a esta secção e é realizada de acordo com as especificações 

definidas ou exigidas pelos clientes. 

O tipo de acondicionamento das peças advindas da etapa anterior varia conforme o fim a que se 

destinam, ou seja, as peças podem ser acondicionadas a vácuo ou em granel/caixa (no caso de uso 

interno). De salientar, que as peças para comercialização após o acondicionamento a vácuo passam por 

um detetor de metais, e ainda são devidamente embaladas, etiquetadas, pesadas e paletizadas antes da 

expedição e do transporte para o cliente.  

De salientar que nesta secção existem dois pontos críticos de controlo (PCC), associado à segurança 

alimentar, sendo estes o acondicionamento a vácuo e a deteção de metais. 

2. Corte fino 

No que diz respeito à secção do corte fino, a primeira etapa consiste na preparação de todas as 

peças para a etapa de corte, como esquematizado na Figura C3 do Anexo C. De frisar, que se este corte 

for executado na máquina de jardineira ou na máquina fatiadora de alta precisão (Treif), as peças de 

carne são, previamente, sujeitas a temperaturas de congelação no armário de criogenia (–80 oC durante 

20 min) de forma a aumentar a rigidez superficial das peças e desta maneira melhorar o corte na 

guilhotina. No entanto, se o corte for realizado de outras formas, as peças são introduzidas em estado 

fresco. 

Posteriormente, no caso do produto desejado ter especificação de peso fixo, a carne fatiada nas 

etapas anteriores é pesada, numa calibradora, em porções iguais antes do acondicionamento pretendido 
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pelo cliente, skin ou atmosfera protetora (30 % CO2 + 70 % 02). De seguida, segue-se as etapas 

correspondentes à deteção de metais e etiquetagem. 

Por fim, previamente à etapa de expedição e transporte, os produtos afetos a esta secção são 

novamente embalados em caixas secundárias (cartão ou plástico), etiquetados e paletizados de forma 

correta. 

De notar que nesta secção estão identificados três PCC, nomeadamente, a termosselagem em 

atmosfera protetora, o acondicionamento em skin e a deteção de metais. 

3. Preparados de carne 

Inicialmente na secção de preparados de carne, como ilustrado na Figura C2 (Anexo C), ocorre a 

etapa de abertura das peças provenientes das outras secções da empresa, e ainda é averiguada a 

temperatura no centro das mesmas. Em conformidade com a temperatura que apresentam, as peças 

de carne sofrem, ou não, uma etapa adicional de descongelação superficial em câmaras de refrigeração.  

Posteriormente, quando as peças apresentam uma temperatura superior a –10 oC, estas são 

submetidas a duas picagens sucessivas com condições de operação distintas. Seguidamente, a carne 

picada é pesada em carrinhos, de acordo com as instruções presentes nas receitas, e procede-se à etapa 

de mistura, onde a carne é envolvida com a água e os restantes ingredientes descritos na formulação 

em questão. De salientar, que a ordem de produção das receitas está pré-estabelecida, uma vez que 

existe produção de géneros alimentícios isentos de alergénios. 

As massas resultantes da mistura seguem para a etapa de moldagem com o objetivo de obter o 

produto com o formato (almôndegas, carne picada e hambúrgueres) e peso especificado pelo cliente. 

Após esta etapa, existem duas linhas de operação, a fresca e a congelada, onde os produtos cárneos 

são sujeitos a procedimentos distintos para serem acondicionados. Relativamente à condução através 

da linha fresca, os produtos são de imediato acondicionados em cuvetes, termosselados em atmosfera 

protetora (70 % O2 + 30 % CO2) e devidamente etiquetados. Por outro lado, os produtos associados à 

linha de operação congelada são previamente sujeitos ao túnel de congelação (–100 oC durante 5 min) 

para congelar o produto e somente de seguida ocorrer os acondicionamentos conforme as especificações 

do produto final. 

Por fim, antes de serem encaminhados para as etapas de expedição e transporte, todos os produtos 

afetos à secção de preparados de carne seguem para um detetor de metais e são novamente embalados 

em caixas (cartão ou plástico), etiquetados e paletizados. 

De referir ainda que, a secção de preparados de carne contém dois PCC, termosselagem em 

atmosfera protetora e deteção de metais. 
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3.1.4 Etapa 4 – Identificação das vulnerabilidades 

Com o intuito de deduzir as principais vulnerabilidades associadas à unidade industrial começou-se 

a aprofundar um estudo dos pontos de acesso mais comuns na indústria alimentar ao nível do Food 

Defense. Todavia, a metodologia que foi desenvolvida a posteriori percorreu dois caminhos distintos, 

nomeadamente:  

• Identificação das áreas vulneráveis – Para identificar as áreas gerais da empresa propícias 

ao desenvolvimento ou ocorrência de uma ameaça, foi essencial recorrer ao questionário 

do USDA, presente na aplicação informática Food Defense Plan Builder (FDPB). Esta 

ferramenta fundamenta-se num conjunto de questões para cada área da organização e, 

conforme cada uma, tornou-se necessário investigar ao pormenor cada área, para poder 

responder ao que era pedido. Paralelamente, com esta investigação foi possível depreender 

se existiam e quais eram as áreas vulneráveis na unidade industrial. Tanto as respostas ao 

questionário como as vulnerabilidades observadas estão detalhadas no Anexo A, da 

Tabela A2 à Tabela A18. 

• Identificação das etapas vulneráveis – A metodologia utilizada para identificar as etapas 

com maior vulnerabilidade assentou no acompanhamento visual de todo o processo ao 

longo das diferentes secções, e subsequente registo dos pontos negativos que poderiam 

representar potencial para criar danos no produto ou no processo. Estas vulnerabilidades 

estão discriminadas na Tabela A19, na Tabela A20 e na Tabela A21 do Anexo A. 

3.1.4.1 Estudo das vulnerabilidades  

Posteriormente à identificação das áreas e etapas vulneráveis pelos métodos apresentados 

anteriormente na subsecção 3.1.4, foi efetuado um balanço para compreender quais as vulnerabilidades 

com maior ocorrência ao longo das análises. Para tal, procedeu-se, para cada tipo de vulnerabilidade, ao 

cálculo do número de áreas/etapas que estavam correlacionadas com o tipo de vulnerabilidade em 

estudo. 

Como é possível observar no Anexo A, da Tabela A2 à Tabela A21, o número total de áreas/etapas 

vulneráveis identificadas foi diferente para cada parte de avaliação (F.01, F.02, F.05 e questionário). 

Assim sendo, no questionário verificou-se a existência de 19 áreas vulneráveis, enquanto que no F.01, 

F.02 e F.05 foram contabilizadas, respetivamente, 18, 22, e 15 etapas vulneráveis.  

Todos estes dados encontram-se presentes na Figura 9 e na Figura 10. 

Pela observação da Figura 9 foi percetível que as vulnerabilidades que mais contribuíram para o 

aparecimento das diversas áreas vulneráveis, deduzidas através do questionário, foram a falta de 
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monitorização e o acesso livre, uma vez que estão associadas a, respetivamente, 47 % e 58 % da 

quantidade total de áreas vulneráveis identificadas.  

 

Figura 9. Representação gráfica da percentagem de áreas vulneráveis (pav) associadas a cada tipo de 
vulnerabilidade ao longo do questionário da USDA. 

Da mesma forma, através dos dados da Figura 10, foi possível notar que entre as etapas vulneráveis 

a falta de monitorização foi considerada a principal vulnerabilidade em todos os fluxogramas, com, 

aproximadamente, 94 %, 91 % e 93 % no F.01, F.02 e F.05, respetivamente. Por outro lado, ao contrário 

do verificado na Figura 9, o acesso livre apesar de ser uma vulnerabilidade associada a muitas etapas 

vulneráveis, nos três fluxogramas, esta não consistiu na segunda vulnerabilidade mais identificada em 

todos os fluxogramas. Este facto deveu-se à existência de outra vulnerabilidade, nomeadamente, o 

produto sem acondicionamento que apresentou a mesma percentagem (50 %) que o acesso livre no 

F.01.  

 

Figura 10. Representação gráfica da percentagem de etapas vulneráveis (pev) associada a cada tipo de 
vulnerabilidade ao longo dos fluxogramas F.01, F.02 e F.05. 
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O estudo teve ainda intenção de compreender a contribuição de cada fluxograma no conjunto de 

todas as etapas identificadas na organização, ou seja, vulneráveis e não vulneráveis. Com este intuito, 

foi contabilizado o número de etapas associadas a cada situação e, posteriormente, foi determinada a 

percentagem de etapas vulneráveis e não vulneráveis em cada fluxograma em relação ao total de etapas 

do processo da organização, ou seja, 84 etapas. De notar, que estas etapas estão repartidas em 24, 35 

e 25 pelos respetivos fluxogramas F.01, F.02 e F.05. 

Os valores estimados através destes cálculos estão explanados na Tabela 4. 

Tabela 4. Percentagem de etapas vulneráveis (pev) bem como de não vulneráveis (penv) identificadas em cada 
fluxograma analisado no plano de defesa alimentar 

Fluxograma pev/% penv/% 

F.01 21,43 7,14 

F.02 26,19 15,48 

F.05 17,86 11,90 

TOTAL 65,48 34,52 

Pela observação da Tabela 4 foi possível constatar que, aproximadamente, 65 % das etapas do 

processo existentes na organização apresentam algum tipo de vulnerabilidade associada. Verificou-se, 

ainda, que o fluxograma que mais contribuiu para este alto valor de percentagem foi o fluxograma F.02, 

uma vez que as etapas vulneráveis deste representam cerca de 26 % das etapas totais da organização. 

Contudo, F.01 apesar de apresentar um elevado valor de etapas vulneráveis, também é o que apresenta 

o valor mais baixo de etapas sem vulnerabilidade associada devido ao facto de também ser o fluxograma 

que ostenta menor número de etapas, como já mencionado anteriormente. 

3.1.5 Etapa 5 – Identificação das ameaças à organização, aos processos 

e aos produtos 

Uma organização da indústria alimentar pode estar sujeita a diferentes tipos de ameaças. Estas 

podem ser realizadas por diferentes indivíduos (tanto por pessoas internas como externas), com 

motivações bem como métodos de atuação diversificados. Desse modo, nesta etapa, começou-se por 

pesquisar e analisar os principais ameaçadores da indústria alimentar, assim como as metodologias 

utilizadas pelos mesmos para provocar dano ao nível do produto, do processo, da instalação e dos 

sistemas de informação. Posteriormente, com base nesta informação, recorreu-se a uma compilação, 

presente na Tabela A1 (Anexo A), dos potenciais ameaçadores associados à empresa em estudo tal como 

da descrição dos principais métodos que estes são capazes de elaborar com vista a prejudicar tanto a 

reputação da empresa como a saúde dos consumidores. Por exemplo, numa situação em que o 
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ameaçador é um empregado descontente e o modo de atuação é através da adição de substâncias 

químicas a ameaça subjacente que vai ser analisada em tabelas posteriores será simbolizada por A9, 

sendo a letra A correspondente ao tipo de ameaçador e o número 9 ao método de atuação. 

Por fim, com base nos dados da mesma Tabela A1 foi possível correlacionar as ameaças com as 

áreas e etapas vulneráveis identificadas na etapa 4. Os resultados obtidos desta correlação estão 

explanados da Tabela A2 à Tabela A21, no Anexo A.  

3.1.5.1 Estudo das ameaças  

Após correlacionar cada área ou etapa vulnerável com as ameaças que lhes estavam intrínsecas, 

foi calculada a percentagem de áreas ou etapas que estavam associadas a cada ameaça detetada na 

empresa. Com os dados adquiridos, foi elaborada a Tabela 5 e as representações gráficas da Figura 11 

e da Figura 12. 

 

Figura 11. Representação gráfica da percentagem de áreas ou etapas vulneráveis (pv) associada a cada ameaça, 
em cada parte de avaliação do plano de defesa alimentar (F.01, F.02, F.05 e Questionário). 

Observando os dados da Figura 11, foi possível confirmar que a ameaça que se expressou em maior 

número de áreas/etapas vulneráveis, na organização, foi a adulteração de etiquetagem no F.01 com, 

cerca de, 78 % das 18 etapas vulneráveis que constituem o F.01. Dos dados referentes ao F.01 foi ainda 

possível verificar que este fluxograma continha associadas mais oito ameaças diferentes, sendo que só 

uma destas está somente afeta a este fluxograma uma vez que não foi identificada em mais nenhuma 

parte de avaliação, nomeadamente, a troca de embalagens específicas. 
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No que diz respeito ao fluxograma F.02, notou-se que a percentagem de áreas/etapas vulneráveis 

foi variável ao longo das 10 ameaças que estavam afetas o F.02. Além disso, neste caso, a percentagem 

de áreas/etapas vulneráveis maior estava implícita a duas ameaças, nomeadamente à adulteração de 

etiquetagem e à adição de substâncias químicas, que são detentoras de, aproximadamente 45 %.  

No caso das ameaças associadas o F.05, a adulteração dos parâmetros foi a que se apresentou em 

maior quantidade de áreas/etapas vulneráveis, estando presente em cerca de 53 % das mesmas. Foi 

também observado que este fluxograma continha no total oito ameaças associadas. 

Por outro lado, através da Figura 11 foi possível constatar que foram oito as ameaças identificadas 

através do questionário, e que a maioria foi somente identificada através deste método de avaliação e 

não se encontraram identificadas na avaliação executada às etapas do processo dos fluxogramas (F.01, 

F.02 e F.05). De salientar que, no questionário, a ameaça que está associada ao maior número de 

áreas/etapas vulneráveis foi a intrusão na produção com, aproximadamente, 32 %. 

Tabela 5. Percentagem de ameaças (pa) identificadas em cada parte da avaliação do plano de defesa alimentar 

 

 

 

Pela análise da Tabela 5, foi possível notar que a parte das avaliações que mais contribuiu para o 

elevado número de ameaças identificadas em toda a organização (169) foi o fluxograma F.01, que 

corresponde a aproximadamente 36 %. Por outro lado, o questionário destacou-se como a parte avaliativa 

com menor percentagem de ameaças identificadas. Ainda assim, foi verificado pela Tabela 5 que as 

ameaças identificadas na avaliação dos fluxogramas, ou seja, as identificadas em F.01 em conjunto com 

as identificadas em F.02 bem como em F.03, apresentavam a maior fatia das ameaças identificadas, 

cerca de 88 %. 

Através da análise da Figura 12, foi facilmente observado que a organização está propensa a 17 

formas distintas de ataques e que a quantidade de áreas/etapas vulneráveis que as ameaças foram 

identificadas foi muito variada, uma vez que existem tanto picos acentuados como picos ligeiros. Tal 

como o ilustrado na Figura 11, também se constatou que a ameaça que mais foi identificada na 

organização foi a adulteração da etiquetagem seguida da adulteração dos parâmetros. 

Parte de avaliação pa/% 

F.01 36,10 

F.02 34,32 

F.05 17,75 

Questionário 11,83 

Total 100 
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Figura 12. Representação gráfica da percentagem de áreas ou etapas vulneráveis (pv) associada a cada ameaça, 
em cada parte de avaliação do plano de defesa alimentar (F.01, F.02, F.05 e Questionário). 

3.1.6 Etapa 6 – Identificação dos impactos 

Após as analogias, área vulnerável/ameaça e etapa vulnerável/ameaça, efetuadas na etapa 5, foi 

necessário detalhar os impactos que as ameaças citadas poderiam acarretar para a empresa em estudo. 

Para tal, começou-se por pesquisar um conjunto de impactos que, em norma, estão relacionados com 

os atos de Food Defense aplicados na indústria alimentar. De seguida, para cada par área 

vulnerável/ameaça ou etapa vulnerável/ameaça, tentou-se compreender quais as consequências que 

iriam prevalecer caso as ameaças fossem concretizadas com sucesso. Posto isto, da Tabela A2 à 

Tabela A21 (Anexo A), foram associados os impactos às ameaças em cada área/etapa vulnerável. 

3.1.7 Etapa 7 – Avaliação das ameaças 

Após identificar os impactos que uma ameaça, em caso de ocorrência, pode manifestar tanto a nível 

da reputação da empresa como da saúde pública dos consumidores de produtos intencionalmente 

contaminados, procedeu-se à sua avaliação. Para tal, foram considerados dois fatores de avaliação, 

nomeadamente, o nível de impacto e a probabilidade de ocorrência.  

A escala de classificação dos impactos utilizada para a avaliação foi a existente na organização de 

forma a não existir desvios entre as avaliações atuais das avaliações já existentes na empresa. A forma 

de categorização dos impactos foi a seguinte: 

• Desprezável (1) – Quando as ameaças não provocam danos físicos, ou não existe contacto com 

o produto, ou, ainda, quando não é percetível ao cliente/consumidor; 

• Baixa (2) – Neste caso as ameaças provocam danos físicos, no entanto, estes não necessitam 

de hospitalização ou não provocam incapacidade temporária. Encontram-se ainda nesta 

categoria as ameaças que são altamente detetáveis ou as que não afetam a reputação da 

empresa; 
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• Média (3) – As ameaças relacionadas com esta categoria caracterizam-se por provocarem danos 

físicos que obrigam à hospitalização ou à incapacidade temporária. Mas também podem 

caracterizar-se por, provavelmente, não ser detetadas ou afetarem a reputação da empresa 

(situação restrita, ou seja, um único caso isolado); 

• Alta (4) – São consideradas as ameaças que provocam danos físicos graves ou morte, as que 

não podem ser detetadas ou as que afetam consideravelmente a reputação da empresa (situação 

que envolve um número considerável de casos, tanto pode ser restrito a um local/episódio como 

a vários locais/episódios). 

Além da avaliação dos impactos, as mesmas ameaças também foram avaliadas em relação à 

probabilidade de ocorrência. Este fator de apreciação está categorizado também em quatro níveis. A 

política adotada para esta divisão teve em consideração os relatos/registos existentes da ocorrência da 

ameaça na organização. As classificações da avaliação da probabilidade são nomeadamente:  

• Desprezável (1) – Quando a ameaça nunca ocorreu e é improvável de ocorrer na organização; 

• Baixa (2) – Não existem registos de ocorrência dessa ameaça nos últimos cinco anos, contudo 

esta ameaça pode-se verificar na organização; 

• Média (3) – Além de ser provável de se verificar a ameaça na organização, também existem 

registos e relatos da ocorrência deste tipo de ameaça nos últimos cinco anos; 

• Alta (4) – Neste caso encontram-se as ameaças altamente prováveis de se verificar na 

organização e que existem registos de ocorrências nos últimos cinco anos.  

Através das avaliações dos fatores impacto e probabilidade de ocorrência das ameaças procedeu-se 

ao cálculo do índice de risco pela Equação 1. 

𝐼𝑅 = 𝐼 × 𝑃                                                     (Equação 1) 

Posteriormente, conforme os valores de índice de risco associados a cada ameaça ou através da 

matriz de avaliação de risco, presente na Tabela 6, foi possível classificar cada ameaça e, dessa forma, 

identificar quais os principais pontos críticos do domínio da defesa alimentar que a organização enfrenta.  

A classificação das ameaças adotada pela empresa, tal como ilustrado na Tabela 6, está agrupada 

em quatro níveis. Nomeadamente:  

• Satisfatório (Sa): 1 ≤ IR ≤ 4; 

• Menor (Me): 4 < IR ≤ 8; 

• Maior (Ma): 8 < IR ≤ 12; 

• Crítico (Cr): 12 < IR ≤ 16. 
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Todos os resultados adquiridos da avaliação das ameaças, ou seja, as pontuações fornecidas nas 

avaliações do impacto, da probabilidade e do índice de risco estão discriminados no Anexo A, da 

Tabela A2 à Tabela A21. 

Tabela 6. Matriz de avaliação dos riscos tendo em conta a probabilidade (P) e o impacto (I ) (baseado em 
FAO, 1998) 

 P 

Alta 
(4) 

Sa Me Ma Cr 

Média 
(3) 

Sa Me Ma Ma 

Baixa 
(2) 

Sa Me Me Me 

Desprezável 
(1) 

Sa Sa Sa Sa 

 

 

Desprezável 
(1) 

Baixa 
(2) 

Média 
(3) 

Alta 
(4) 

 I 

3.1.7.1 Estudo à avaliação das ameaças 

Perante a avaliação das ameaças foi desenvolvido um estudo para compreender qual era o 

comportamento que os resultados expressavam. Dessa forma, foi calculada a percentagem de ocorrência 

de cada nível (1, 2, 3 ou 4) em cada categoria (probabilidade e impacto) no total de 169 ameaças 

identificadas na Etapa 5. Fez parte ainda deste estudo estimar a variação dos valores referentes ao índice 

de risco. 

Todos os cálculos citados foram traduzidos em representações gráficas, encontrando-se desse modo 

as percentagens referentes aos fatores probabilidade e impacto na Figura 13 e as que dizem respeito ao 

índice de risco na Figura 14.  

Da análise da Figura 13A foi possível notar que a categoria de probabilidade está ligada unicamente 

a dois níveis de avaliação, ou seja, as respostas dadas pela equipa de TACCP às ameaças identificadas 

basearam-se, aproximadamente, 85 % e 15 % no nível dois e nível três, respetivamente. Este facto, 

permitiu compreender que a empresa, para a maioria das ameaças nomeadas, nunca registou índices 

dessas atividades ou, em caso de ocorrência, nunca as considerou como atos intencionais para 

prejudicar a saúde do consumidor ou a reputação da empresa.  

Por outro lado, na Figura 13B foi possível observar que, no que diz respeito à avaliação dada à 

categoria de impacto, esta apresentou uma oscilação por todos os níveis de avaliação. Todavia foi possível 

destacar que o impacto com uma percentagem mais acentuada é o nível quatro, induzindo dessa forma 

que, cerca de 40 % das ameaças se fossem executadas com sucesso assumiriam um impacto grave 
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com capacidade alta para provocar danos físicos graves ou morte, não serem detetadas ou, ainda, 

afetarem consideravelmente a imagem da organização. 

 

Figura 13. Representação gráfica da percentagem de ameaças (pa) obtida da avaliação das ameaças para cada 
categoria de avaliação, probabilidade (P) (A) e impacto (I ) (B). 

Por fim, pela Figura 14 é possível deduzir que as ameaças identificadas estão, aproximadamente, 

37 % e 40 % agrupadas nos níveis de índice de risco seis e oito, respetivamente. Com estes dados, 

consegue-se perceber que a maioria das ameaças foram classificadas como risco menor, uma vez que 

esta gama de tipo de risco varia entre o índice de risco cinco e oito. 

 

Figura 14. Representação gráfica da percentagem de ameaças (pa) obtida da avaliação das ameaças em relação 
ao índice de risco (IR). 

3.1.8 Etapa 8 – Identificação das medidas de controlo existentes 

A etapa subsequente à avaliação das ameaças diz respeito à identificação das medidas de controlo 

que já se apresentavam implementadas na unidade industrial. Desse modo, para a concretização desta 

etapa, a metodologia utilizada foi homóloga à utilizada para identificação de vulnerabilidades, presente 

etapa 4, uma vez que consistiu num registo de todas as averiguações comprovadas in loco relativamente 
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às capacidades dessas medidas tanto na colmatação como na monitorização das ameaças identificadas 

na etapa 5. 

Os registos provenientes desta etapa estão presentes no Anexo A, da Tabelas A2 à Tabela A21. 

3.1.9 Etapa 9 – Identificação dos pontos mais críticos do processo 

Após a identificação das medidas de controlo existentes na empresa, foi fulcral identificar as áreas 

e as etapas do processo consideradas mais críticas ao nível do Food Defense. Com esse fim, a equipa 

de TACCP desenvolveu uma metodologia baseada na árvore de decisão presente na Figura 15. Esta 

metodologia consistiu inicialmente numa seleção de todas as áreas e etapas do processo (conforme a 

situação) que ostentavam um índice de risco maior ou igual a 8 (IR ≥ 8) e de seguida, foram sujeitas às 

três questões que constituem a árvore de decisão. Em conformidade com as respostas dadas, as áreas 

e as etapas eram consideradas, ou não, Ponto Crítico de Food Defense (PCFD). Todos os dados obtidos 

desta etapa da metodologia estão detalhados no Anexo A, da Tabela A2 à Tabela A21. 

 

Figura 15. Árvore de decisão para pontos críticos de Food Defense (baseado em FAO, 1998). 

3.1.9.1 Classificação de PCFD 

No que diz respeito às áreas vulneráveis identificadas ao longo do questionário, Tabela A2 à 

Tabela A18 do Anexo A, foi possível notar que quatro destas foram classificadas como PCFD, 

nomeadamente, o armazém APQE, a lavandaria, a sala de lavagem e a entrada de pessoal para a 

produção. Todas estas áreas consistem em armazéns de produtos químicos e apresentam a 

possibilidade de adição de substâncias químicas aos produtos como ameaça à organização. 

Q1. Existem medidas de controlo implementadas? 

Q2. Se as medidas falharem, existem outras 
barreiras que previnam a possibilidade de 
contaminação ou dano do produto? 

Q3. É possível que a contaminação ou dano do 
produto possa não ser percetível? 

Implementar medidas 
de controlo. 

Não é PCFD 

Não é PCFD 

É Ponto Crítico – Food Defense (PCFD) 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 
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Por outro lado, dado os inúmeros PCFD identificados ao longo das etapas do processo, da 

Tabela A19 à Tabela A21 do Anexo A e, de forma a tornar mais simples a visualização dos mesmos, foi 

realizada uma compilação da informação das duas vertentes que constitui cada PCFD, ou seja, em cada 

PCFD é considerada uma etapa e uma ameaça. A compilação está presente na Tabela 7. 

Pelos dados da Tabela 7, referente ao fluxograma F.01, verificou-se que existem nove etapas do 

processo consideradas PCFD para apenas três formas de ameaças identificadas como PCFD, 

nomeadamente, adição de substâncias químicas, adição de substâncias físicas e a incorporação de 

microrganismos ou toxinas. Contudo, observou-se ainda que neste fluxograma só foram consideradas 

PCFD estas três formas de ameaças, comprovando que é necessário manter um controlo e monitorização 

mais restrito em relação a este tipo de ataques.  

Da análise dos dados referentes ao fluxograma F.02, facilmente se deduziu que tanto as etapas do 

processo assim como as formas de ameaças identificadas como PCFD apresentavam-se em maior 

quantidade em comparação com o verificado para F.01. Constatou-se ainda que, a adição de substâncias 

químicas, a adição de substâncias físicas e a incorporação de microrganismos ou toxinas estavam 

relacionadas com a maioria das etapas do processo consideradas PCFD. Por outro lado, foi possível 

verificar que somente uma etapa do processo, a etiquetagem, não era detentora da nomeação de PCFD 

por nenhuma destas três formas de ameaças mencionadas, mas sim por estar associada à adulteração 

da etiquetagem. Também constatou-se que na secção de preparados de carne foram correlacionadas 

como PCFD mais três ameaças às já mencionadas, nomeadamente, adulteração de caixas das paletes, 

troca ou substituição de ingredientes e adição de substâncias radioativas. 

Por fim, os dados do fluxograma F.05 mostra que apenas foram identificadas duas etapas do 

processo como PCFD e, ambas, tal como o verificado nos dados de F.01, estavam relacionadas com a 

adição de substâncias químicas, adição de substâncias físicas e incorporação de microrganismos ou 

toxinas. 

3.1.10 Etapa 10 – Determinação da eficácia dos procedimentos de controlo 

Na organização, as formas de provar a eficácia das medidas de controlo e proteção existentes são 

diversificadas ao longo do ano. Faz-se nomeadamente: 

• Auditorias tanto ao sistema como aos seus registos; 

• Análise dos desvios e das ações corretivas; 

• Confirmação de que os pontos críticos estão sob controlo; 

• Simulações periódicas de possíveis situações de ameaça ao produto, ao processo ou à 

instalação. 
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Tabela 7. Lista de todos os PCFD identificados na análise dos fluxogramas F.01, F.02 e F.05 
F

lu
xo

g
ra

m
a

 

Etapa do processo 
PCFD 

Ameaça PCFD 

Adulteração da 
etiquetagem 

Adulteração de 
caixas das paletes 

Troca ou 
substituição de 

ingredientes 

Adição de 
substâncias 

químicas 

Adição de 
substâncias físicas 

Incorporação de 
microrganismos e 

toxinas 

Adição de 
substâncias 
radioativas 

A3, D3 A6 A8 A9, B2, D5 A10, B3, D6 B1 B4 

F
.0

1
 

Armazenagem 2, 4, 16    X X X  

Desmancha e desossa 6    X X X  

Congelação do produto 14, 20    X X X  

Expedição 17    X X X  

Transporte 19    X X X  

Devolução do produto 21    X X X  

F
.0

2
 

Descongelação superficial 2    X X X  

Picagem 3, 4    X X X  

Mistura 6   X X X X  

Armazenagem intermédia 17 X X  X    

Acondicionamento em 
cuvete 

21    X X X  

Etiquetagem 23 X       

Receção e Armazenagem 
(AMPSE) 

29 X   X X X  

Pesagem de ingredientes 30   X X X X  

Hidratação 31   X X X X  

Estação de tratamento de 
água (ETA) 

35    X  X X 

F
.0

5
 Preparação das peças 1    X X X  

Acondicionamento em 
cuvete 

6    X X X  
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3.1.10.1 Simulação real 

O estudo adotado para verificação da eficácia das medidas de controlo e proteção do plano já 

existente na organização constou numa simulação real de ameaça à segurança do processo, com vista 

a perceber a reação dos colaboradores em caso de situação de Food Defense.  

Na empresa já existia um histórico de simulações realizadas no âmbito do Food Defense como, por 

exemplo: 

• Teste de intrusão, na organização, de pessoas não autorizadas, neste caso um auditor 

externo; 

• Teste de alterações de ordens pré-estabelecidas na secção de preparados de carne, por 

parte de um estagiário do departamento da qualidade, nomeadamente a mudança da 

validade dos produtos acabados e a eliminação de ingredientes de formulações; 

De forma a serem avaliados outros pontos de segurança da empresa, o teste executado pela equipa 

foi no equipamento de vácuo, presente na sala de desmancha, e consistiu na modificação do programa 

de “vitelão”, Figura 16A, para o programa de “novilho”, Figura 16B, durante a pausa para lanche dos 

colaboradores desta secção. Perante esta situação os colaboradores do embalamento demoraram, 

aproximadamente, 5 min a detetar a mudança de programa. Posto isto, foi concretizada de imediato 

uma formação de “Sensibilização dos colaboradores para a Defesa Alimentar” para realçar aos mesmos 

a importância da constante vigilância tanto do seu posto de trabalho como da vigilância do trabalho dos 

outros colaboradores. 

 

Figura 16. Programa do equipamento de vácuo antes da alteração (A) e após alteração (B). 

3.1.11 Etapa 11 – Decisão e implementação dos controlos necessários 

De acordo com a identificação das vulnerabilidades e das avaliações do risco das ameaças 

associadas à unidade industrial tornou-se essencial propor medidas de controlo e proteção para 

A B 
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minimizar, eliminar, mitigar ou manter o risco das ameaças num nível aceitável. Desse modo, 

inicialmente nesta etapa desenvolveram-se estudos das principais medidas adotadas a nível mundial por 

todos os tipos de empresas (pequenas, médias e grandes) da área alimentar para todos os tipos de 

acessos que podem ocorrer neste tipo de indústria. Posteriormente, depois de terem sido identificados 

os pontos de acesso da organização, bem como as etapas mais vulneráveis dos fluxogramas, 

desenvolveram-se propostas acessíveis (mais económicas do que outras que existem no mercado) que 

a empresa necessita de adquirir ou realizar com vista a reduzir as vulnerabilidades identificadas e, desse 

modo, aumentar a defesa alimentar tanto das suas instalações como dos seus produtos e processos.  

De seguida, as medidas de controlo e proteção propostas foram priorizadas e estipuladas com 

prazos para a concretização, de acordo com o índice de risco que as ameaças apresentavam, como é 

possível verificar na Tabela 8.  

Todas estas propostas bem como as suas priorizações encontram-se presentes na Tabela B1 e na 

Tabela B2, do Anexo B. De frisar que já foram executadas algumas medidas que estavam no alcance da 

equipa Food Defense, encontrando-se presentes no Anexo D, da Figura D1 à Figura D7. 

Tabela 8. Guia de priorização das ações 

IR – Índice de risco 
SP – Sem pontuação 

3.1.11.1 Estudo à priorização das medidas a implementar 

Consoante os valores alcançados da priorização, Tabela B1 e Tabela B2 (Anexo B), e dado que as 

ações se estavam expostas em dois formatos distintos, foi fundamental elaborar um estudo sobre estes 

valores, de forma a conseguir extrair de um modo mais sucinto uma maior quantidade de informação. 

Com este intuito, inicialmente construi-se a Tabela 9 com todas as ações a implementar e posteriormente 

classificou-se cada uma com o nível de prioridade mais alto que cada uma possuía. Por exemplo, no 

caso de uma medida ser classificada com o nível 1 e também com o nível 2, a classificação que 

predominava seria a nível 1, visto este ser o que apresenta menor tempo para a realização da mesma. 

Pela Tabela 9, foi possível verificar que o número de ações classificadas em cada nível de prioridade 

(0, 1, 2 e 3) foi, respetivamente, 7, 10, 6 e 3. Também da Tabela 9 foi facilmente observado que a 

maioria das ações propostas à organização para implementação deveriam ser executadas em meio ano, 

uma vez que o nível 0 e o nível 1 têm associados prazos máximos de atuação de três e seis meses, 

Nível de prioridade Prioridade Gama de índice de risco Tempo máximo para realização (meses) 

0 Alta IR ≥ 8 0 a 3 

1 Média 5≥IR ≥7 3 a 6 

2 Baixa 1≥IR ≥4 6 a 9 
3 Muito baixa SP 9 a 12 
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respetivamente, e estes dois níveis em conjunto apresentam a maioria das ações, com 17 das 26 

medidas a implementar na organização. 

3.1.12 Etapa 12 – Revisão e auditoria do plano 

Esta etapa correspondente à verificação da funcionalidade do plano adotado pela organização, assim 

como ao aperfeiçoamento do mesmo. Desta forma, em situações de normalidade com o plano de defesa 

alimentar, a revisão do plano é efetuada anualmente. Contudo, o plano pode ser revisto com maior 

frequência sempre que se verifique alguma destas situações: 

• Existência de provas de que o plano foi destruído ou se manifesta ineficaz contra uma 

ameaça; 

• Ocorrência de modificações ao nível do âmbito da avaliação, ou seja, dos produtos, 

processos e instalações que abrangem o plano. 

Nestes dois casos, em particular, o plano de defesa alimentar além de examinado é reestruturado 

de forma a conseguir combater as anomalias ou as modificações que se expressaram.  

Tabela 9. Lista de medidas a implementar na unidade industrial e respetivo nível de prioridade e plano para 
acompanhamento das ações ao longo dos meses 

Nível de 
prioridade 

Medida a adotar 
Acompanhamento estado das ações 

    

1 

Ad
ic

io
na

r 

Rede     
1 Luzes com sensores de movimento     
0 Campainha      
1 Sistema de biometria por impressão digital     
2 Portão     
2 Cadeado     
0 Câmaras de videovigilância     
0 Suporte para bidões     
1 Balança     
1 Controlo aos parâmetros dos equipamentos     
0 

R
et

ifi
ca

r 

Fardas      
2 Documento de registo diário de cloro na ETA     
1 Níveis de acesso a equipamentos     
3 Documento de avaliação de fornecedores     
2 Documentos de entrevistas de emprego     
1 Período de verificação da rotulagem     
1 Documento de controlo de etiquetagem/rotulagem     
0 Período de controlo de inspeção da água     
0 Período de controlo de substâncias radioativas na água     
1 

R
ea

liz
ar

 

Catálogo de especificações de produtos     
3 Lista de acessos (AMPSE)     
2 Registo diário de acesso a chaves     
2 Inventário anual das chaves     
3 Contatos com a Câmara Municipal     
1 Formação Food Defense: transportes     
0 Formação Food Defense: Áreas sensíveis     
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3.1.13 Etapa 13 – Horizon Scan e monitorização de riscos emergentes 

A última etapa do plano de defesa alimentar diz respeito ao acompanhamento das potenciais 

ameaças que se possam desenvolver na organização no âmbito do Food Defense, ou seja, consiste em 

promover continuamente estudos para investigar e interpretar o ambiente externo à organização, a fim 

de entender melhor a natureza das tendências que, a posteriori, a empresa pode estar sujeita (Maphosa, 

2018; Rodrigues, 2012). 

Neste âmbito, a equipa de Food Defense considerou os três pontos seguintes como riscos 

emergentes com necessidade de monitorização:  

• Irregularidades ao nível dos alergénios – Segundo a RASFF (2019), os alergénios têm sido 

a categoria de perigo com um crescimento mais acentuado nos últimos anos, verificando-

se mesmo um aumento de 71 % em notificações desta categoria entre 2017 e 2018; 

• Alcance das redes sociais – Atualmente, com a globalização das redes sociais, uma 

divulgação neste meio (conteúdo de carácter confidencial da empresa, situação 

descontextualizado da realidade, entre outros) consegue facilmente alcançar, em 

simultâneo, um vasto número de indivíduos nos cinco continentes e, dessa forma, atingir 

grandes proporções num curto espaço de tempo; 

• Questões ambientais/alimentares – A nível mundial, a produção de bovinos é considerada 

uma das principais causas das alterações climáticas que têm sido sentidas ao longo dos 

últimos anos (Rojas-Downing et al., 2017). Este setor, além de ser responsável pelo 

consumo de elevadas quantidades de recursos naturais também é o maior emissor de 

gases de efeitos de estufa para a atmosfera, principalmente de metano e óxido nitroso, que 

resultam no aquecimento global (Grossi et al., 2019; Rojas-Downing et al., 2017). Outro 

ponto negativo inerente à produção animal é a morte de animais para consumo humano. 

Posto isto, nos últimos anos têm-se verificado um aumento do número de organizações 

nacionais e internacionais defensoras do bem-estar animal e do meio ambiente. Em 

Portugal, estas organizações além de conquistarem cada vez mais apoiantes, também já 

se encontram representadas em cargos políticos e, dessa forma, no futuro, poderão ser 

considerados um ameaçador para a empresa em estudo. 
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4 Considerações Finais 

4.1 Conclusões 

O foco principal desta dissertação foi o desenvolvimento de um plano de defesa alimentar sólido 

que aumentasse a segurança dos alimentos comercializados pela empresa bem como os sistemas de 

informação da mesma ao nível do Food Defense, através de propostas de melhorias para minimizar ou 

mesmo restringir a ocorrência de um ataque. 

Da elaboração do plano de defesa alimentar verificou-se que a instalação e os processos utilizados 

na empresa apresentavam muitos pontos de vulnerabilidade, principalmente em relação à falta de 

restrição, assim como de monitorização de indivíduos a zonas a que não lhes tenham sido atribuídas 

autorizações. 

No que diz respeito às ameaças identificadas, constatou-se que estas poderiam ser executadas de 

17 formas distintas através de 5 tipos de ameaçadores, sendo que os funcionários eram os que possuíam 

maior capacidade para tal. Concluiu-se ainda, que a ameaça a que a unidade fabril esteve mais suscetível 

foi adulteração de etiquetagem, apesar de esta não ter sido a mais demonstrada em todas as secções. 

Da avaliação de ameaças desenvolvida neste plano concluiu-se que aquelas identificadas como 

capazes de se desenvolver através das vulnerabilidades detetadas não possuíam, em norma, relatos de 

terem ocorrido na organização nos últimos cinco anos. No entanto, ao nível do impacto, estas 

demonstraram ser muito prejudiciais e capazes de provocar graves problemas de saúde ou mesmo 

denegrir a imagem da empresa.  

Relativamente aos pontos críticos de Food Defense (PCFD) obtidos, notou-se que estavam, de forma 

geral, associados às áreas ou etapas de armazenamento de produtos sem acondicionamento ou ao 

armazenamento e manipulação de ingredientes e produtos químicos. Salientou-se ainda que as ameaças 

referentes à incorporação de microrganismos ou toxinas, adição de substâncias químicas e adição de 

substâncias físicas, foram as que mais contribuíram para a existência de PCFD.  

Em suma, dada a diversificação das vulnerabilidades analisadas e das ameaças que lhes estão 

inerentes, constatou-se que é urgente a organização adotar vários tipos de medidas para colmatar as 

falhas detetadas. Posto isto, concluiu-se que as medidas que têm um prazo mais curto para 

implementação são as que necessitam de maiores gastos económicos por parte da organização, mas 

paralelamente são as que tendem a minimizar ou eliminar uma panóplia maior de vulnerabilidades 

detetadas.  
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4.2 Perspetivas de Trabalho 

O trabalho futuro que está implícito ao Food Defense, e que deve ser realizado pela empresa, ou 

por outros organismos parceiros desta, centra-se, principalmente, na implementação das medidas 

propostas neste projeto. A responsabilidade de implementação destas medidas está na totalidade ao 

cargo da gestão de topo da organização devido à exigência, na maioria das propostas, de recurso a 

investimentos monetários. De frisar, que após implementação das medidas deverá ser realizado um teste 

às mesmas para verificação da conformidade das mesmas e possível ajuste caso ainda não se 

apresentem eficazes contra as vulnerabilidades detetadas. 

No futuro deverão ainda ser realizadas atualizações e verificações completas do plano de defesa 

alimentar com alguma regularidade, pelo menos uma vez por ano, de forma a conseguir despistar o 

desenvolvimento de novos pontos vulneráveis que possam surgir com a comercialização de novos 

produtos ou mesmo através da aquisição de equipamentos ou processos diferentes dos atualmente 

existentes na organização. Sugere-se ainda, que num futuro próximo seja testada a eficácia de remoção 

das impressões digitais dos ex-colaboradores da base de dados do sistema de biometria, de modo a 

despistar qualquer hipótese de entrada na zona de produção de pessoas já não autorizadas.  

Por fim, a equipa de Food Defense deverá continuar a executar os seus estudos no âmbito do Food 

Defense para se conseguir manter contextualizada das mudanças existentes no mundo a este nível. 

Deverá ainda fazer parte das funções desta equipa monitorizar e atualizar os riscos considerados 

emergentes de forma a inovar e tornar mais consistente o plano de defesa alimentar desenvolvido ao 

longo desta dissertação. Com este intuito, recomenda-se que a organização se inscreva numa base de 

dados, como a Horizon Scan, para permanecer diariamente informada acerca dos riscos que estão a 

emergir em todo o mundo e que podem surgir como potenciais problemas nesta empresa, tanto ao nível 

de defesa alimentar como de segurança alimentar. 
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Anexo A – Avaliação das ameaças 

Nesta secção encontram-se os resultados concretos alcançados pela equipa de TACCP com a 

elaboração das etapas 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do plano de defesa alimentar. 

Na Tabela A1 estão expostas todas as ameaças que a empresa está sujeita a enfrentar ao nível do 

Food Defense, através da combinação de um tipo de ameaçador com os atos que este pode realizar com 

o objetivo de prejudicar a saúde do consumidor ou a reputação da organização em estudo. Por exemplo, 

numa situação em que o ameaçador é um empregado descontente e o modo de atuação é através da 

adição de substâncias químicas a ameaça subjacente que vai ser analisada em tabelas posteriores será 

simbolizada por A9, sendo a letra A correspondente ao tipo de ameaçador e o número 9 ao método de 

atuação. 

Por outro lado, na Tabela A2 à Tabela A18 estão os resultados correspondentes à análise do 

questionário do USDA, presente na aplicação informática Food Defense Plan Builder (FDPB), enquanto 

que na Tabela A19, na Tabela A20 e na Tabela A21 estão os dados resultantes da análise às etapas do 

processo dos fluxogramas da empresa F.01, F.02 e F.05, respetivamente.  
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Tabela A1. Descrição do tipo de ameaças a que a organização está sujeita 

Letra 
invasor 

Tipo de ameaçador 
Tipo de 
ameaça 

Letra 
ameaça 

Modo de atuação 

A 

Indivíduos descontentes com 
a empresa: 
Funcionários; 
Funcionários de empresas 
prestadoras de serviço; 
Ex-funcionários; 
Familiares de funcionários; 
Familiares de ex-funcionários. 
 

Indivíduos com problemas 
externos a laborar na 
empresa: 
Pessoas em situações stressantes; 
Pessoas com ideias 
“idiossincráticas” (fora do comum). 

Sabotagem 

A1 

Adulteração dos veículos: 
• Roubo de produtos; 
• Adulteração dos parâmetros de frio; 
• Destruição dos veículos. 

A2 Adulteração de embalagens 

A3 

Adulteração da 
etiquetagem/identificação/rotulagem: 
• Designação do artigo; 
• Classificação SEUROP; 
• Origens; 
• Data de abate; 
• Lotes; 
• Validade; 
• Origens; 
• Denominação do produto; 
• Ingredientes/alergénios. 

A4 Adulteração das características do produto 

A5 

Adulteração ou alteração dos parâmetros dos 
equipamentos/áreas: 
• Temperatura; 
• Pressão; 
• Tempo; 
• Níveis de deteção; 
• Peso; 
• Espessura. 

A6 
Adulteração de paletes com caixas de produtos de 
características distintas; 

A7 Troca de embalagens específicas 

Contaminação 

A8 Troca/substituição de ingredientes 

A9 

Adição de substâncias químicas: 
• Produtos de higienização e lubrificação; 
• Micotoxinas; 
• Produtos agrícolas; 
• Venenos; 
• Drogas ilícitas/lícitas; 
• Alergénios não rotulados; 
• Sulfitos e E120 acima dos limites legais. 

A10 

Adição de substâncias físicas: 
• Vidro; 
• Metal; 
• Plásticos; 
• Cabelos; 
• Unhas. 

Roubo A11 

Roubo de bens: 
• Ingredientes; 
• Rótulos 
• Embalagens; 
• Gasóleo; 
• Chaves. 

Vandalismo 
A12 Destruição de sistemas 

A13 Destruição de caixas 

Espionagem 
A14 

Intrusão no perímetro exterior da unidade 
industrial 

A15 Intrusão na produção 
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Tabela A1. Descrição do tipo de ameaças a que a organização está sujeita (continuação) 

Letra 
invasor 

Tipo de ameaçador 
Tipo de 
ameaça 

Letra 
ameaça 

Modo de atuação 

B 

Grupos ideologicamente 
motivados (terroristas): 
Política; 
Religião. 

Contaminação 

B1 Incorporação de microrganismos e toxinas 

B2 

Adição de substâncias químicas: 
• Produtos de higienização e lubrificação; 
• Micotoxinas; 
• Produtos agrícolas; 
• Venenos; 
• Drogas ilícitas/lícitas; 
• Alergénios não rotulados; 
• Sulfitos e E120 acima dos limites legais. 

B3 

Adição de substâncias físicas: 
• Vidro; 
• Metal; 
• Plásticos; 
• Cabelos; 
• Unhas. 

B4 Adição de substâncias radioativas 

Espionagem 
B5 Intrusão no perímetro exterior da unidade industrial 

B6 Intrusão na produção 

C 

Grupos de ativistas: 
Ambientalistas – contra a produção 
de bovinos por causa das grandes 
quantidades de metano libertadas 
pelos mesmos. 
Direito dos animais – contra a morte 
de animais, principalmente para 
comercialização. 

Sabotagem C1 

Adulteração dos veículos: 
• Roubo de produtos; 
• Adulteração dos parâmetros de frio; 
• Destruição dos veículos. 

Roubo C2 

Roubo de bens: 
• Ingredientes; 
• Rótulos 
• Embalagens; 
• Gasóleo; 
• Chaves. 

Vandalismo 
C3 Destruição de sistemas 

C4 Destruição de caixas 

Espionagem 
C5 Intrusão no perímetro exterior da unidade industrial 

C6 Intrusão na produção 
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Tabela A1. Descrição do tipo de ameaças a que a organização está sujeita (conclusão) 

Letra 
invasor 

Tipo de ameaçador 
Tipo de 
ameaça 

Letra 
ameaça 

Modo de atuação 

D 

Colaboradores de: 
Empresa fornecedoras; 
Empresas concorrentes da própria 
empresa; 
Empresas concorrentes dos clientes 
da empresa. 

Sabotagem 

D1 

Adulteração dos veículos: 
• Roubo de produtos; 
• Adulteração dos parâmetros de frio; 
• Destruição dos veículos. 

D2 Adulteração de embalagem 

D3 

Adulteração da 
etiquetagem/identificação/rotulagem: 
• Designação do artigo; 
• Classificação SEUROP; 
• Origens; 
• Data de abate; 
• Lotes; 
• Validade; 
• Origens; 
• Denominação do produto; 
• Ingredientes/alergénios. 

D4 

Adulteração ou alteração dos parâmetros dos 
equipamentos/áreas: 
• Temperatura; 
• Pressão; 
• Tempo; 
• Níveis de deteção; 
• Peso; 
• Espessura. 

Contaminação 

D5 

Adição de substâncias químicas: 
• Produtos de higienização e lubrificação; 
• Micotoxinas; 
• Produtos agrícolas; 
• Venenos; 
• Drogas ilícitas/lícitas; 
• Alergénios não rotulados; 
• Sulfitos e E120 acima dos limites legais. 

D6 

Adição de substâncias físicas: 
• Vidro; 
• Metal; 
• Plásticos; 
• Cabelos; 
• Unhas. 

Roubo D7 

Roubo de: 
• Ingredientes; 
• Produtos; 
• Embalagens; 
• Rótulos. 

Vandalismo 
D8 Destruição de sistemas 

D9 Destruição de caixas 

Espionagem 
D10 Intrusão no perímetro exterior da unidade industrial 

D11 Intrusão na produção 

E Hackers 
Ataque 

informático 
E1 

Adulteração ou alteração dos parâmetros dos 
equipamentos/áreas: 
• Temperatura; 
• Pressão; 
• Tempo; 
• Níveis de deteção; 
• Peso; 
• Espessura. 
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Análise: Questionário USDA 

Tabela A2. Análise das medidas de mitigação referentes ao perímetro da propriedade (segurança externa) segurança externa bem como a identificação e a avaliação das 
ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

1a. O perímetro da 
propriedade está 
seguro, para 
prevenir a entrada 
de pessoal não 
autorizado? 

 X  

A propriedade encontra-se delimitada por rede e possuí um 

conjunto de seguranças que vigiam a unidade industrial 

durante as 24 horas diárias nos 365 dias do ano. No período 

noturno, o segurança realiza rondas ao longo de todo o 

perímetro da propriedade, contudo o número de rondas varia 

consoante os dias, sendo seis durante a semana e o oito no 

fim de semana. De forma a aumentar a segurança da 

unidade industrial, esta dispõe ainda de duas barreiras 

eletrónicas para entrada de veículos na unidade industrial e 

um portão complementar para restrição durante a atividade 

noturna. 

A dimensão e o tipo de rede 

variam ao longo das diversas 

zonas da propriedade verificando-

se assim zonas críticas em que a 

dimensão não garante a proteção 

de entrada de indivíduos não 

autorizados na unidade. 

A14 

B5 

C5 

D10 

Custo do 
produto; 
Custo de 
infraestruturas; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega. 

2 3 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

1b. A iluminação 
existente no 
perímetro da 
propriedade é a 
adequada? 

 X  A propriedade encontra-se iluminada por holofotes. 

Existe três zonas com menor 

iluminação, nomeadamente: 

• Zona do parque de 

estacionamento; 

• Abrigo de armazenagem de 

veículos; 

• Zona junto ao depósito dos 

ossos. 

Esta situação pode ser um ponto 

de acesso de pessoas não 

autorizadas para junto da entrada 

da unidade fabril. 

A14 

B5 

C5 

D10 

Custo do 
produto; 
Custo de 
infraestruturas; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega. 

2 3 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

 

 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A3. Análise das medidas de mitigação referentes ao perímetro das instalações (segurança externa) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas 
vulneráveis identificadas 

Questão 

Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 

Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I iR Q1 Q2 Q3 PCFD 

2a. A iluminação 
existente fora de 
cada edifício e entre 
edifícios é a 
adequada? 

X   

As principais áreas de acesso ao interior da instalação 

apresentam-se bem iluminadas tanto durante o dia como de 

noite, mas a forma de iluminação é distinta nas diferentes 

partes do dia. 

• Durante o dia: existe iluminação por luz natural. 

• Durante a noite: a iluminação é artificial, através de 

lâmpadas fluorescentes, que se apresentam ligadas das 

20 h da noite às 7 h do dia seguinte.  

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 
m

ed
id

as
 e

xi
st

en
te

s 

-- -- -- -- 

2b. As entradas 
principais, tanto 
para a unidade 
fabril como para as 
áreas operacionais, 
são monitorizadas e 
seguras? 

X   

As entradas principais para a unidade industrial, ou seja: 

• Entrada para os escritórios 

• Entrada para os vestiários da produção  

Estão monitorizadas por câmaras de videovigilância e 

controladas por sistemas de biometria por impressão digital, 

de modo a garantir que não ocorre entrada de pessoal não 

autorizado por estes pontos. 

As entradas para as áreas operacionais, são monitorizadas 

pelo segurança através de câmaras de videovigilância. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 
m

ed
id

as
 e

xi
st

en
te

s 

-- -- -- -- 

2c. As portas de 
saída de 
emergência têm 
travamento 
automático? 

X   

A organização tem quatro portas de emergência e todas 

possuem travamento automático permitindo somente 

abertura pelo interior com o intuito de impedir o acesso de 

pessoal não autorizado pela parte externa. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

 

 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A3. Análise das medidas de mitigação referentes ao perímetro das instalações (segurança externa) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas 
vulneráveis identificadas (conclusão) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I iR Q1 Q2 Q3 PCFD 

2d. Há entradas 
operacionais que 
estão seguras 
enquanto não estão 
a ser utilizadas? 

X   

As entradas referentes aos cais de receção e expedição 

encontram-se monitorizadas por sistemas de câmaras de 

videovigilância na parte externa da instalação, de modo a ser 

possível detetar e registar algumas irregularidades que 

possam ocorrer nesta zona. Estas entradas possuem ainda 

portões na parte interna da instalação de forma evitar a 

entrada de pessoal não autorizado para a área de produção. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

2e. Todos os pontos 
de acesso ao 
interior do edifício 
estão protegidos, 
fechados ou 
seguros de alguma 
forma? 

 X  

Existem cinco formas de aceder ao interior da unidade fabril, 

sendo que três encontram-se seguras, nomeadamente: 

• Área de vestiários; 

• Entrada do restante pessoal; 

• Entrada no armazém AMPSE pelo exterior. 

As duas primeiras opções possuem um sistema de acesso 

por impressão digital, restringindo dessa forma o acesso a 

pessoal que não é autorizado à zona da produção. Mas a 

terceira opção encontra-se trancada, estando a chave na 

posse do fiel de armazém. 

As formas de acesso ao interior 

da unidade não seguras são: 

• Entrada no armazém AMPSE 

pelos escritórios; 

• Empresa do grupo. 

Estas opções não são controladas 

de nenhuma forma, podendo 

qualquer indivíduo entrar na área 

de armazém ou produção. 

A15 

B6 

C6 

D11 

Denegrir a 
imagem da 
empesa; 
Custo do 
produto; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega; 
Custo de 
rejeição de 
carcaças ou 
produtos. 

2 3 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

2f. Os produtos e 
ingredientes que 
são armazenados 
fora do edifício 
estão protegidos por 
grades, embalagens 
bem lacradas ou 
fechaduras? 

 X  

A empresa possuí três zonas de armazenagem de alguns 

produtos fora da unidade fabril.  

Uma dessas zonas encontra-se completamente protegida: 

• Depósitos de gases: estão vedados com gradeamento e 

fechados, restringindo o acesso de pessoal não 

autorizado. 

As zonas não protegidas são: 

• Vasilhame: é um armazém 

exterior aberto podendo 

aceder qualquer pessoa que 

esteja no interior do perímetro 

da unidade industrial; 

• Depósito de gasóleo: está 

vedado, mas sem fechadura o 

que permite o acesso a esta 

zona ser considerado livre. 

A11 

A13 

C2 

C4 

D7 

D9 

Custo do 
produto; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega. 

2 1 2 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A4. Análise das medidas de mitigação referentes às viaturas (segurança externa) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

3a. A propriedade 
tem uma entrada 
controlada ou 
vigiada para 
viaturas? 

X   

A propriedade só dispõe de um ponto de acesso que é 

controlado pelos seguranças presentes nesse local.  

Em relação à operação noturna, além da presença do 

segurança e das barreiras que estão presentes durante a 

atividade diária, o ponto de acesso encontra-se fechado por 

um portão principal, de modo a não permitir a entrada de 

qualquer veículo ou indivíduo para o interior da empresa. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

3b. Todos as 
viaturas que entram 
na propriedade 
estão devidamente 
identificadas com o 
símbolo da empresa 
correspondente?  
Existe formas de 
identificação 
permanente ou 
temporária de 
certas viaturas? 

X   

Os veículos que entram na propriedade podem ser 

identificados de formas distintas: 

• Veículos da frota da empresa e da frota do grupo: 

encontram-se identificados com o símbolo da empresa 

da qual integram. 

• Veículos de funcionários da organização: encontram-se 

listados junto do segurança e possuem ainda um cartão 

onde consta a autorização pela administração para 

estacionar no interior do perímetro da unidade 

industrial. 

• Veículos das visitas, empresas prestadoras de serviços, 

fornecedores e clientes: estão sujeitos a um registo 

informático sobre a sua entrada no perímetro da 

propriedade. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

3c. Existe alguma 
distância entre a 
área de 
estacionamento e a 
entrada das áreas 
de armazenamento 
e processamento? 

X   

As áreas estão bem definidas para parque de 

estacionamento, cais de carga/descarga e unidade fabril. 

De notar, que a empresa ainda ostenta um parque de 

estacionamento para funcionários no exterior da unidade 

industrial para controlar de forma mais eficaz o acesso 

destes à mesma. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A5. Análise das medidas de mitigação referentes às instalações (segurança interna) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

4a. Há iluminação 
adequada em toda 
a instalação? 

 X  

A quantidade de iluminação presente ao longo da instalação 

é muito variável consoante a área de análise. 

• Piso referente aos escritórios: a iluminação é suficiente 

e adequada, existindo tanto luz artificial como natural. 

• Zona do entreposto: a iluminação também é adequada 

e suficiente, verificando-se aproximadamente 98% de luz 

artificial e a restante luz natural. 

• Zona de produção: é 100% iluminada com luz artificial. 

A iluminação é considerada suficiente e adequada. 

• Zona do piso técnico: tanto as luzes como os sinais de 

identificação observados são quase nulos, ou seja, só se 

verifica dois postos de iluminação sendo difícil a deteção 

de uma anomalia. De salientar, que esta zona possuí 

sistemas vitais ao bom funcionamento da empresa. 

Por outro lado: 

Zona do piso técnico: tanto as 

luzes como os sinais de 

identificação observados nesta 

área são quase nulos, ou seja, só 

se verifica oito postos de 

iluminação para um perímetro tão 

basto tornando muito difícil a 

deteção de uma anomalia neste 

piso. 

A12 

C3 

D10  

Custo de 
reparação; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega. 

2 3 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

4b. Há um sistema 
de iluminação de 
emergência nos 
edifícios? 

X   
Ao longo de toda a unidade industrial é possível encontrar, 

no total, 65 identificadores de saída de emergência. 
_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

4c. Há nos edifícios 
câmaras de 
segurança para 
monitorizar as 
instalações? 

 X  

As salas de trabalho da zona dos escritórios são 

monitorizadas tanto através de câmaras de videovigilância 

como por sensores de movimento com alarme. 

Zona de produção: 

Existe sensores de movimento 

com alarme, no entanto as 

câmaras de videovigilância são 

escassas, havendo certas 

secções que são mesmo isentas 

das mesmas. 

A15 

B6 

C6 

D11 

Denegrir a 
imagem da 
empesa; 
Custo do 
produto; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega; 
Custo de 
rejeição de 
carcaças ou 
produtos. 

2 3 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A5. Análise das medidas de mitigação referentes às instalações (segurança interna) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas (continuação) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

´Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

4d. A empresa tem 
procedimentos de 
emergência e de 
resposta a uma 
contaminação 
intencional? 

X   

Na organização existe um procedimento de resposta a uma 

contaminação intencional que se encontra presente no 

documento (IT.03). 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 
m

ed
id

as
 e

xi
st

en
te

s 

-- -- -- -- 

4e. Há um sistema 
de alerta de 
emergências que é 
testado 
regularmente? 

X   

O sistema de alerta, presente na organização, é de incêndios 

e é testado quanto à sua eficácia uma vez por ano. O teste é 

realizado com base num simulacro de emergência onde são 

incluídos outros cenários de emergência, como por exemplo, 

sismo, perigo de explosão e fuga de azoto. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 
m

ed
id

as
 e

xi
st

en
te

s 

-- -- -- -- 

4f. O acesso às 
áreas de produção, 
armazenamento e 
outras áreas 
sensíveis é restrito 
a um pequeno 
número de 
empregados? 

 X  

O pessoal com autorização para aceder às áreas de produção 

são: 

• Funcionários tanto da empresa como de empresas 

prestadoras de serviços do departamento de produção; 

• Funcionários da empresa e de empresas prestadoras de 

serviços de outros departamentos que necessitem de 

estar na produção para executarem as suas funções; 

• Alguns funcionários das empresas do grupo; 

No que diz respeito ao armazém AMPSE este é restrito a um 

grupo pequeno de funcionários. Nomeadamente: 

• Funcionários responsáveis pelo armazém; 

• Funcionários do departamento de qualidade; 

• Funcionários responsáveis pelo departamento de 

produção; 

• Funcionários afetos às pesagens de ingredientes. 

Zona de produção: 

Contudo, nesta zona, a 

organização não restringe o 

acesso dos funcionários 

unicamente ao setor ao qual 

estão afetos, podendo-se 

movimentar por todas as áreas de 

produção. 

Armazém AMPSE: 

Por outro lado, no armazém 

AMPSE existe uma porta de 

acesso ao piso dos escritórios que 

está destrancada durante o dia, 

dessa forma todo o pessoal 

associado a esta área (restrito ou 

não) consegue facilmente aceder 

ao interior do armazém. 

A15 
B6 
C6 

D11 

Denegrir a 
imagem da 
empesa; 
Custo do 
produto; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega; 
Custo de 
rejeição de 
carcaças ou 
produtos. 

2 3 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A5. Análise das medidas de mitigação referentes às instalações (segurança interna) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas (continuação) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

4g. Existe um 
procedimento, em 
vigor, na empresa 
para indivíduos que 
normalmente não 
têm acesso às 
áreas restritas? 

X   

A organização dispõe de um manual de visitantes (M.03) 

onde estão incorporados os procedimentos e regras que os 

indivíduos externos à empresa devem adotar durante a sua 

visita pelas diversas áreas da unidade industrial. E ainda, 

existe um registo informático, por parte dos seguranças, da 

entrada destes indivíduos nas instalações da empresa 

(controlo de acesso). 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 

ex
is

te
nt

es
 

-- -- -- -- 

4h. Os documentos 
referentes aos 
planos e projetos da 
instalação estão 
guardados num 
local seguro da 
organização? 

X   
Tanto os planos como os projetos da unidade industrial 

encontram-se em local restrito e seguro, estando ao cuidado 

do departamento de qualidade da organização. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

4i. Há 
procedimentos na 
empresa para 
verificação dos 
armários de 
manutenção, 
armários pessoais e 
áreas de 
armazenamento, de 
modo a despistar a 
possibilidade de 
itens suspeitos? 

X   

O departamento de qualidade da organização inspeciona 

regularmente (uma vez por mês) aos armários de modo a 

garantir a conformidade dos mesmos, como descrito no 

documento de instruções de trabalho (IT.32). Procede-se 

ainda ao registo desta inspeção no plano correspondente. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 



Anexos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

68 

Tabela A5. Análise das medidas de mitigação referentes às instalações (segurança interna) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas (conclusão) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

4j. Realiza-se 
regularmente um 
inventário das 
chaves associadas 
às áreas sensíveis 
da unidade fabril? 

 X  

As chaves das áreas mais sensíveis da organização são 

armazenadas de formas distintas: 

1. Chaves da responsabilidade do segurança durante a noite 

e dia: 

• Depósito de gases; 

• Estação de tratamentos de água (ETA); 

• Posto de transformação (PT); 

2. Chaves da responsabilidade do segurança só durante a 

noite: 

• Armazém; 

• Cantina; 

• Oficina de gestão de frota; 

• Oficina de serralharia; 

• Portas de entrada no edifício; 

3. Chaves da responsabilidade de outros profissionais: 

• Escritórios da administração; 

• Oficina de manutenção 

De salientar, que existe uma cópia da chave da oficina de 

manutenção na portaria ao cuidado do segurança. 

Não existe inventário regular 

destas chaves. 

A11 

C2 

D7 

Custo do 
produto; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega. 

2 2 4 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

- -- -- -- 

 

 

 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A6. Análise das medidas de mitigação referentes às utilidades (segurança interna) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 

Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I iR Q1 Q2 Q3 PCFD 

5a. Os sistemas de 
aquecimento, 
ventilação e ar 
condicionado estão 
seguros, de forma a 
prevenir o acesso a 
pessoal não 
autorizado? 

 X  

Os principais sistemas da instalação estão presentes em três 

zonas da unidade industrial de acesso restrito a empregados 

designados. Nomeadamente: 

• Piso técnico: onde se encontra o sistema de tubagem 

• Duas casas de máquinas: onde se encontram os 

compressores para produção de frio industrial para as 

câmaras e para o ambiente de trabalho da área de 

produção, bem como o chiller para aquecimento e 

arrefecimento do piso dos escritórios. 

Piso técnico 

Apesar da restrição o acesso a 

este espaço é livre, podendo 

qualquer individuo aceder. 

Casas das máquinas 

As portas não estão trancadas de 

forma a restringir o acesso por 

pessoal não autorizado. 

A12 

C3 

D10  

Custo de 
reparação; 
Atrasos de 

produção ou 

entrega. 

2 3 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

5b. Há controlos de 
refrigeração, 
incluindo nas áreas 
de armazenamento 
de materiais de 
combustíveis 
seguros por uma 
fechadura, de forma 
a prevenir o acesso 
de pessoal não 
autorizado? 

X   

O gás criogénico que a organização ostenta é o R404 e 

encontra-se nas centrais de frio onde se efetua controlos 

diários para permitir a deteção de irregularidades a nível dos 

sistemas de refrigeração, em caso de ocorrência. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

5c. O sistema de 
água utilizado na 
produção dos 
géneros 
alimentícios está 
protegido de 
pessoal não 
autorizado?  

X   

No que diz respeito ao sistema de água, a unidade industrial 

é constituída por uma estação de tratamentos de água (ETA), 

um depósito de água e dois poços que estão fechados e 

restritos a empregados designados, que são responsáveis 

por executarem controlos diários à qualidade da água que 

está presente na estação de tratamento de água. Além disso, 

a organização possui, ainda, ligação à água de rede pública. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 
m

ed
id

as
 e

xi
st

en
te

s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A6. Análise das medidas de mitigação referentes às utilidades (segurança interna) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas (conclusão) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

5d. Os controlos do 
sistema elétrico 
estão protegidos do 
acesso de pessoal 
não autorizado? 

X   

O sistema elétrico está presente no posto de transformação 

que se encontra fechado e monitorado por câmaras de 

videovigilância de forma a evitar o acesso por parte de 

indivíduos não autorizados. Ocorre ainda, anualmente, uma 

verificação da conformidade do sistema por parte de um 

engenheiro eletrotécnico de uma empresa acreditável. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

5e. O sistema de 
distribuição e as 
áreas de 
armazenamento de 
produtos químicos 
de limpeza ou 
sanitização estão 
protegidos de 
pessoal não 
autorizado? 

 X  

Os produtos químicos de limpeza e sanitização estão 

armazenados em áreas distintas da organização, conforme o 

fim a que se destinam. 

• Armazém APQE – Armazenagem de produtos químicos 

de limpeza utilizados na higienização no piso dos 

escritórios. Este armazém é restrito a indivíduos 

autorizados. 

• Armazém APQP – Armazenagem de produtos químicos 

de limpeza utilizados na higienização da área de 

produção. Este armazém encontra-se trancado e 

acessível só aos empregados designados.  

• Lavandaria – Armazenagem de detergentes utilizados 

na máquina de lavar roupa. Este local encontra-se 

restrito a pessoal autorizados. 

• Sala de lavagem/Entrada do pessoal – Presença de 

bidões com produto de limpeza.  

Armazém APQE e Lavandaria: 

Apesar de existir restrição de 

acesso a empregados 

designados, estes espaços não se 

encontram trancados a fim de 

restringir o acesso do pessoal não 

autorizado para tal. 

Sala de lavagem e Entrada do 

pessoal: 

Os bidões presentes nestas zonas 

estão desprotegidos do acesso de 

indivíduos não autorizados. 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação 
alimentar; 
Hipersensibilidade 
alimentar; 
Morte. 

2 4 8 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

S N S S 

 
- Sem resposta/informação 
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Tabela A7. Análise das medidas de mitigação referentes ao laboratório (segurança interna) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

6a. O acesso ao 

laboratório é restrito 

a empregados 

autorizados? 

  X ______________ _____ __ ___ -- -- -- _____ -- -- -- -- 

6b. Existe 

procedimentos em 

vigor na empresa 

para receber e 

armazenar com 

segurança os 

reagentes? 

  X ______________ _____ __ ___ -- -- -- _____ -- -- -- -- 

6c. O material de 

laboratório é 

apenas utilizado na 

zona de laboratório 

e excecionalmente 

quando é 

necessário para 

amostragem ou 

outras atividades 

autorizadas? 

  X ______________ _____ __ ___ -- -- -- _____ -- -- -- -- 

6d. Há 
procedimentos em 
vigor na empresa 
para controlar e 
descartar os 
reagentes? 

  X ______________ _____ __ ___ -- -- -- _____ -- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A8. Análise das medidas de mitigação referentes ao sistema informático do processo (segurança interna) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas 
áreas vulneráveis identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

7a. O acesso aos 
sistemas de 
controlo de 
processo é restrito a 
empregados 
designados? 

X   
O acesso aos sistemas de controlo de processo é restrito a 

empregados designados. 
_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

7b. O acesso aos 
sistemas de 
controlo do 
processo está 
protegido por 
palavra-passe? 

X   

O acesso a programas informáticos de computadores e 

equipamento é realizado através do conjunto 

“utilizador+password” atribuído pelo responsável 

informático. 

Zona de produção: 

No entanto, na maioria dos 

equipamentos este conjunto 

“utilizador+password” não 

confere total proteção dos 

parâmetros uma vez que 

corresponde ao mesmo conjunto 

fornecido aos colaboradores da 

produção para mudanças diárias 

de programa. 

A5 

D4 

E1 

Perda e 
degradação do 
produto; 
Reprocessament
o da etapa; 
Atrasos de 
produção. 

3 2 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

7c. Existe a 
construção de 
firewalls na rede de 
computadores da 
organização 
associados ao 
controlo do 
processo? 

X   
O sistema de computador está protegido através de medidas 

de segurança por firewalls. 
_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 
ex

is
te

nt
es

 

-- -- -- -- 

 
- Sem resposta/informação 
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Tabela A8. Análise das medidas de mitigação referentes ao sistema informático do processo (segurança interna) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas 
áreas vulneráveis identificadas (conclusão) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

7d. Existe um 
antivírus instalado 
nos sistemas 
informáticos dos 
computadores da 
empresa que estão 
associados ao 
controlo do 
processo? 

X   

Os computadores da organização têm programas antivírus 

para assegurar que a informação informática neles contidos 

está segura de pessoal não autorizado. Realiza-se ainda, uma 

cópia de segurança a todos os documentos presentes nos 

sistemas informáticos para não ocorrer perda de informação. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

7e. O acesso aos 
sistemas 
informáticos dos 
computadores da 
empresa que estão 
associados ao 
controlo do 
processo é 
desativado após a 
cessão do contrato 
de trabalho de um 
colaborador? 

 

  

Após a cessão de contrato, o colaborador deixa de imediato 

de ter acesso aos sistemas de computadores, principalmente 

àqueles que estão associados ao controlo do processo. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

 

 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A9. Análise das medidas de mitigação referentes aos fornecedores e vendedores (segurança na logística, na produção e no armazenamento) bem como a identificação 
e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

8a. Há uma 
avaliação na 
escolha de 
fornecedores de 
materiais de 
embalagem, 
rótulos, ingredientes 
e matérias-primas, 
para verificar se 
têm implementado 
um plano de defesa 
alimentar? 

 X  

A avaliação, por parte da organização, para a escolha de 

fornecedores de produtos e serviços é realizada com base 

num questionário presente no documento (P.04.10).  

No entanto, neste questionário 

não existe abordagem à situação 

de adoção de um plano de defesa 

alimentar por parte do fornecedor 

em causa. 

__ ___ _ _ _ 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

8b. Há um sistema 
de certificação de 
aprovação de 
fornecedores no 
local de modo a 
garantir que o 
material é de fontes 
conhecidas e 
fidedignas? 

X   

O sistema de certificação de aprovação de fornecedores 

procedesse através do procedimento de qualificação de 

fornecedores detalhado no documento (P.04). 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

8c. O programa de 
Food Defense 
adotado pelos 
fornecedores é 
auditado ou 
inspecionado?  

X   

As auditorias a fornecedores são realizadas com base no 

documento (P.03.04) da organização. Neste estão 

presentes questões para avaliação das medidas de controlo 

que minimizam as vulnerabilidades dos fornecedores. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A10. Análise das medidas de mitigação referentes às receções (segurança na logística, na produção e no armazenamento) bem como a identificação e a avaliação 
das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

9a. Há viaturas de 
transporte na 
empresa fechadas 
quando não estão 
em operação de 
carga e descarga? 

X   

A unidade industrial é provida de um abrigo para armazenar 

os veículos de transporte quando não estão a ser utilizados 

para cargas e/ou descargas. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

9b. Há uma 
rigorosa supervisão 
da descarga de 
viaturas que 
transportam 
matérias-primas ou 
outros produtos 
utilizados no 
processamento? 

X   

Todos os veículos de descarga de matérias-primas, 

ingredientes e materiais de embalagens além de serem 

monitorizados por câmaras de videovigilância, estão sujeitos 

a um controlo de receção. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

9c. Na empresa há 
procedimentos em 
vigor para só 
ocorrer aceitação de 
descargas não 
esperadas com 
autorização? 

X   

Em relação às descargas de produtos associados ao 

armazém AMPSE, existem requisições externas aos 

fornecedores. 

No caso das compras de matéria-prima carne, existem os 

mapas de rastreabilidade que são enviados pelo fornecedor 

algum tempo antes da receção do produto. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

9d. O acesso aos 
cais de receção é 
controlado, de 
forma a evitar 
entregas não 
verificadas ou não 
autorizadas?  

X 

 

 

Todos os veículos de descarga de produtos para a 

organização são sujeitos ao controlo de acesso à entrada do 

perímetro da propriedade pelo segurança de serviço. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A10. Análise das medidas de mitigação referentes às receções (segurança na logística, na produção e no armazenamento) bem como a identificação e a avaliação 
das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas (conclusão) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

9e. As cargas 
recebidas de 
matérias-primas, 
ingredientes e 
materiais de 
embalagem são 
obrigadas a 
apresentar-se 
seladas com 
embalagens 
invioláveis (e 
documentadas nos 
documentos de 
transporte)? 

 X  

Os produtos recebidos pela organização são obrigados a 

apresentar-se com embalagens invioláveis, de forma a 

garantir que não ocorreu adulteração durante o seu 

transporte. 

Existe uma exceção, a matéria-

prima carne, que é aceite sem 

embalagem de acondicionamento 

e é aceite nesse estado quando 

está em carcaça (pendurada). 

A1 

C1 

D1 

Perda e 
degradação de 
produtos; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega; 
Custo de 
rejeição de 
carcaças ou 
produtos. 

2 2 4 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

9f. As embalagens 
são verificadas 
antes de se 
proceder à sua 
aceitação? 

X   

Todos os produtos recebidos, exceto a matéria-prima carne, 

previamente à sua utilização existe uma verificação tanto das 

condições das embalagens que os acondiciona como dos 

documentos relacionados a estes. Existe também um 

controlo de receção da matéria-prima carne em que a análise 

incide sobre as condições da carcaça (pendurada), em vez 

da embalagem como nos restantes produtos recebidos. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

9g. As viaturas de 
carga parcial são 
inspecionadas?  

X   

Todos os veículos de descarga são inspecionados, aquando 

da receção, para deteção de materiais estranhos e odores 

fortes, e ainda, procedesse ao registo dessas informações 

(controlo de receção). 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A11. Análise das medidas de mitigação referentes à expedição (segurança na logística, na produção e armazenamento) bem como a identificação e a avaliação das 
ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I iR Q1 Q2 Q3 PCFD 

10a. As viaturas de 
transporte são 
inspecionadas antes 
da carga, de modo 
a despistar a 
hipótese da 
presença de 
qualquer material 
estranho/perigoso? 

X   

Todos os veículos de transporte são inspecionados, antes 

da carga, para deteção de materiais estranhos, e ainda, 

procedesse ao registo dessas informações (controlo de 

expedição). 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

10b. A carga da 
expedição está 
fechada e selada 
com embalagens 
invioláveis? E existe 
registo dos números 
dos selos? 

 X  

A maioria dos produtos comercializados pela organização 

ostentam diferentes acondicionamentos conforme as 

propriedades do produto final. 

No que diz respeito à selagem das viaturas, esta situação só 

se verifica quando existe pedido pelo cliente para tal. 

Normalmente, não é exigida pelos clientes. 

Em relação às carcaças, estas 

não apresentam nenhum tipo de 

acondicionamento, 

A1 

C1 

D1 

Perda e 
degradação de 
produtos; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega; 
Custo de 
rejeição de 
carcaças ou 
produtos. 

3 2 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

10c. Existe registos 
da custódia de 
cadeia (posses) 
para todos os 
produtos acabados 
que são expedidos? 

X   

Cada carga expedida pela organização tem anexada 

documentos com as informações tanto referentes à 

quantidade e lotes dos produtos de transporte como da 

rastreabilidade dos mesmos. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

10d. Na empresa 
há procedimentos 
para a remoção de 
produtos no local?  X   

Na organização existem procedimentos detalhados para a 

remoção dos produtos do local, que estão presentes no 

documento (IT.01). 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 



Anexos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

78 

Tabela A12. Análise das medidas de mitigação referentes aos animais vivos (segurança na logística, na produção e no armazenamento) bem como a identificação e a avaliação 
das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 

Questão 

Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 

Decisão 
Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

11a. Na receção de 
animais vivos, há 
procedimentos para 
notificar, de 
imediato, as 
entidades 
apropriadas 
aquando da 
receção de animais 
com 
comportamentos ou 
sintomas anormais? 

  X ______________ _____ __ ___ _ _ _ __ -- -- -- -- 

11b. O inventário 
da ração e água 
para os animais 
vivos está protegida 
de possíveis 
contaminações 
intencionais? 

  X ______________ _____ __ ___ _ _ _ __ -- -- -- -- 

11c. Na seleção de 
empresas de 
transporte é 
considerada a 
habilidade de 
salvaguardar a 
segurança dos 
animais vivos 
durante o 
transporte? 

  X ______________ _____ __ ___ _ _ _ __ -- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A13. Análise das medidas de mitigação referentes à devolução de produtos (segurança na logística, na produção e no armazenamento) bem como a identificação e a 
avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 

 

 

Questão 

Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 

Decisão 
Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

12a. Todos os 

produtos devolvidos 

à organização são 

examinados num 

local específico, de 

forma a conseguir 

encontrar possíveis 

evidências de 

adulteração antes 

de se proceder à 

sua recuperação? 

X   

Os produtos devolvidos por não conformidade são 

analisados, por parte de um elemento do departamento da 

qualidade, conforme o descrito no procedimento (P.06). 

Paralelamente a esta análise, existe um registo tanto das 

informações relativas à devolução como dos produtos em 

causa. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

12b. Existem 

registos na 

organização dos 

produtos devolvidos 

que são 

reutilizados? 

X   
O registo referente à reutilização de produtos devolvidos é 

executado informaticamente (controlo informático). 
_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A14. Análise das medidas de mitigação referentes ao gelo, água e auxiliares tecnológicos (segurança na logística, na produção e no armazenamento) bem como a 
identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

13a. O acesso aos 
sistemas de 
tubagens utilizado 
na unidade fabril 
para transferir água 
potável, óleo ou 
outros ingredientes 
é restrito? 

 X  

Na unidade industrial a água potável é obtida de duas formas: 

• Rede pública – para as áreas sociais; 

• Água de furo tratada – para a área produção; 

Por outro lado, os óleos utilizados na unidade fabril são os 

lubrificantes com certificação alimentar para a manutenção 

dos equipamentos de produção e não têm nenhum sistema 

de tubagens, uma vez que este é aplicado unicamente no local 

onde é necessário. 

Piso técnico: 

O sistema de tubagem de água 

bem como o depósito da 

mesma que alimenta a secção 

dos preparados de carne estão 

presentes nesta zona. De 

ressalvar que além desta zona 

se apresentar com acesso livre 

como já foi mencionado, o 

depósito exibe-se sem lacre 

proporcionando dessa forma 

uma maior ameaça aos 

produtos produzidos na secção 

de preparados de carne.  

A12 

C3 

D10 

Custo de 
reparação; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega. 

2 2 4 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

13b. Os sistemas 
de tubagens 
utilizados para 
transferir água 
potável, óleo ou 
outros ingredientes 
é inspecionado 
periodicamente? 

X   

As verificações de segurança à área do piso técnico, onde se 

localiza o sistema de tubagens, são realizadas diariamente por 

parte dos seguranças em serviço. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

13c. O acesso aos 
poços de água é 
restrito?  

X   
Os poços de água encontram-se fechados e o seu acesso é 

restrito a pessoal autorizado. 
_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A14. Análise das medidas de mitigação referentes ao gelo, água e auxiliares tecnológicos (segurança na logística, na produção e no armazenamento) bem como a 
identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas (conclusão) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

13d. Existem 
tanques, 
reservatórios ou 
sistemas de 
tratamento de 
água? O acesso é 
restrito? 

X   

A estação de tratamento de água (ETA) apresenta-se 

trancada, por portas com fechadura, e o acesso é restrito a 

pessoal autorizado. A chave desta área está à 

responsabilidade do segurança de serviço. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

13e. O acesso aos 
equipamentos de 
produção de gelo e 
a áreas de 
armazenamento de 
gelo é restrito? 

  X ______________ _____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

13f. No caso de 
utilização de água 
da rede pública, foi 
realizado um acordo 
com as entidades 
de saúde locais de 
modo a assegurar 
que estes notificam 
de imediato a 
empresa se a 
segurança da rede 
pública for 
comprometida? 

 

X 

 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão executa 

trimestralmente um controlo analítico à água da rede pública 

que é fornecida e disponibiliza o acesso aos resultados desse 

controlo à organização. 

De salientar que geralmente a empresa só recorre à água da 

rede pública para as áreas sociais, mas em caso de anomalia 

com a água dos furos, a empresa vê-se obrigada a utilizar à 

água da rede pública para abastecimento das áreas de 

produção. 

Contudo, não se verifica a 

existência de nenhum acordo 

com as entidades de saúde 

para notificarem a organização 

em caso de ocorrer algum 

desvio à segurança da água da 

rede pública. 

__ ___ _ _ _ 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

 
- Sem resposta/informação 
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Tabela A15. Análise das medidas de mitigação referentes ao armazenamento (segurança na logística, na produção e no armazenamento) bem como a identificação e a 
avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

14a. O acesso a 
áreas de 
armazenamento de 
matérias-primas e 
ingredientes é 
restrito a 
empregados 
designados?  

 X  

A parte do armazém AMPSE responsável pela armazenagem 

e pesagens de ingredientes encontra-se bem delimitada por 

gradeamento e cadeados, de forma a não permitir o acesso 

de pessoal não autorizado. 

Armazém AMPSE: 

Por outro lado, a restante área 

do armazém, onde estão, por 

exemplo, as embalagens e 

rótulos encontra-se fechada 

pela parte exterior, no entanto 

a porta do lado dos escritórios 

não está trancada permitindo o 

acesso de qualquer pessoa ao 

interior do armazém. 

A11 

C2 

D7 

Custo do 
produto; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega. 

2 2 4 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

14b. Há registos de 
acessos às áreas 
de armazenamento 
de matérias-primas 
e ingredientes? 

 X  
O armazém AMPSE, onde estão armazenados os ingredientes 

e embalagens, é restrito a um grupo designado de funcionários 

Armazém AMPSE: 

Apesar de ser restrito a certos 

a indivíduos não existe controlo 

de acesso a esta área. 

__ ___ _ _ _ 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

14c. O acesso a 
áreas de 
armazenamento de 
produtos finais é 
restrito a 
empregados 
designados? 

 X  

Consoante as características dos produtos finais, estes são 

armazenados em locais e condições distintas na zoa de 

produção. 

Zona de produção: 

Em todos os casos o acesso às 

áreas de armazenamento 

destes produtos não é restrito 

podendo qualquer funcionário 

com acesso à produção aceder. 

A15 

B6 

C6 

D11 

Denegrir a 
imagem da 
empesa; 
Custo do 
produto; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega; 
Custo de 
rejeição de 
carcaças ou 
produtos. 

2 3 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

14d. O acesso a 
qualquer armazém 
adicional ou 
temporário é 
restrito?  

 

 X ______________ _____ __ ___ _ _ _ ___ -- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A15. Análise das medidas de mitigação referentes ao armazenamento (segurança na logística, na produção e no armazenamento) bem como a identificação e a 
avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas (conclusão) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

14e. Realiza-se 
aleatoriamente 
inspeções de 
segurança a todas 
as áreas de 
armazenamento, 
incluindo áreas de 
armazenamento 
temporárias? 

X   

As inspeções de segurança efetuadas às áreas de 

armazenamento são as de controlo de temperatura. Estas são 

registadas e executadas três vezes por dia, sendo duas vezes 

por parte de um funcionário do departamento de qualidade e 

uma vez pelo vigilante de serviço. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

14f. Os rótulos e as 
embalagens dos 
produtos são 
armazenados de 
forma controlada, 
de modo a prevenir 
o roubo ou o uso 
indevido? 

 X  

Os rótulos e as embalagens podem-se encontrar armazenados 

de duas formas possíveis: 

• Armazém AMPSE – muita quantidade armazenada, mas 

o local restrito a pessoal autorizado; 

• Área de produção – quantidade armazenada só é 

referente à necessária para a produção do dia. 

Armazém AMPSE: 

 Apesar de ter restrição de 

acesso, este apresenta uma 

porta de acesso à zona de 

escritórios destrancada, 

permitindo dessa forma 

qualquer individuo afeto à 

mesma aceder ao interior. 

Zona de produção: 

Neste caso o acesso aos rótulos 

e embalagens é livre a todo o 

pessoal da produção.  

A11 

C2 

D7 

Custo do 
produto; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega. 

2 2 4 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

14g. O inventário 
dos produtos finais 
é regularmente 
verificado quanto à 
precisão?  

X   

A nível informático existe, a todo o momento, um registo 

atualizado dos produtos que existem na unidade fabril, 

contudo, trimestralmente ocorre uma verificação física do 

inventário. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 
m

ed
id

as
 e

xi
st

en
te

s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A16. Análise das medidas de mitigação referentes aos materiais perigosos e produtos químicos (segurança na logística, na produção e no armazenamento) bem como 
a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

15a. As áreas de 
armazenamento de 
produtos químicos e 
perigosos são 
restritas somente a 
pessoal autorizado? 

 X  

Os produtos químicos são armazenados em cinco locais 

específicos como já mencionado. 

• Armazém APQE/Lavandaria – acesso restrito a pessoal 

autorizado; 

• Armazém APQP – acesso restrito a pessoal autorizado e 

encontra-se devidamente fechado e trancado. 

• Sala de lavagem/Entrada do pessoal 

Armazém APQE e Lavandaria: 

Apesar de existir restrição de 

acesso a empregados 

designados, estes espaços não 

se encontram trancados a fim 

de restringir o acesso do 

pessoal não autorizado para tal. 

Sala de lavagem e Entrada do 

pessoal: 

Os bidões presentes nestas 

zonas estão desprotegidos do 

acesso de indivíduos não 

autorizados. 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação 
alimentar; 
Hipersensibilidade 
alimentar; 
Morte. 

2 4 8 

P
la

no
 d

e 
Aç

ão
 

S N S S 

15b. Existe uma 
verificação regular 
ao inventário de 
materiais perigosos, 
nomeadamente 
produtos químicos? 

X 

 

 

A organização, mensalmente, realiza uma análise ao número 

de produtos químicos que se encontram armazenados para 

uso. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

 

 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A17. Análise das medidas de mitigação referente à segurança pessoal (gestão) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

16a. Existe uma 
análise com as 
entidades patronais 
anteriores em 
relação aos 
antecedentes e às 
referências dos 
novos empregados? 

X   

Sempre que as entidades patronais anteriores do novo 

empregado a contratar escrevem cartas de recomendações 

sobre o mesmo, estas são devidamente analisadas. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

16b. Existe uma 
análise detalhada 
dos antecedentes 
dos colaboradores 
que irão ser 
empregues em 
áreas mais 
sensíveis? 

X   

A análise executada pela organização, no momento da seleção 

de um novo colaborador, consiste além da análise do currículo 

na apresentação do registo criminal do futuro colaborador. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

16c. Existe uma 
análise dos 
antecedentes e das 
referências de todos 
os prestadores de 
serviço que irão 
colaborar em 
operações mais 
sensíveis? 

 X  

A análise efetuada às empresas prestadoras de serviços é 

rigorosa, principalmente quando estas têm de colaborar nas 

áreas mais sensíveis.  

Contudo, não é exigido a 

apresentação do registo 

criminal aos funcionários 

destas empresas. 

__ ___ _ _ _ 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

 

 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A17. Análise das medidas de mitigação referente à segurança pessoal (gestão) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 

(continuação) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

16d. Todos os 
colaboradores têm 
como parte da sua 
formação e 
orientação, 
formação sobre os 
procedimentos de 
segurança e de 
conscientização de 
Food Defense? 

X   

Todos os funcionários da organização, assim como, os 

funcionários de empresas prestadores de serviços diários, 

recebem dois tipos de formação referentes a procedimentos e 

conscientização de Food Defense. Nomeadamente: 

• Manual de acolhimento, aquando da sua integração na 

empresa; 

• Ação anual de sensibilização. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

16e. Todos os 
colaboradores, 
visitantes e 
prestadores de 
serviço estão 
identificados de 
alguma forma 
durante o tempo 
em que estão na 
empresa? 

X   

A forma de identificação do pessoal externo à organização 

varia conforme a ação que executa na empresa. Tanto os 

visitantes como os funcionários das empresas prestadoras de 

serviços devem estar devidamente identificados durante a sua 

permanência na organização. Nomeadamente: 

• Zona de escritórios: utilização de crachá com a 

denominação correspondente a “visitante”. 

• Zona de produção: utilização de fardas de “visitante”, bem 

como o crachá de identificação. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

16f. O acesso de 
colaboradores e 
prestadores de 
serviço à unidade 
industrial é 
controlado durante 
as horas de 
trabalho?  

X   

Durante as horas de trabalho, tanto os funcionários da 

empresa como os das empresas prestadoras de serviços são 

sujeitos ao controlo de acesso pelo segurança e portas com 

sistema de biometria por impressão digital e, ainda, à 

monitorização pelas câmaras de videovigilância que se 

encontram espalhadas pela unidade industrial. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A17. Análise das medidas de mitigação referente à segurança pessoal (gestão) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 
(continuação) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

16g. O acesso dos 
colaboradores e 
prestadores de 
serviços à unidade 
industrial fora das 
horas de trabalho é 
controlado? 

   

O controlo de funcionários e prestadores de serviços, fora das 

horas de trabalho também é executado da mesma forma, ou 

seja, através do controlo de acesso no segurança, câmaras de 

videovigilância e sistemas de impressão digital. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

16h. Existe uma 
forma de limitar os 
funcionários 
temporários e 
prestadores de 
serviços às áreas da 
unidade industrial 
relevantes para o 
seu trabalho? 

 X  

A forma de limitar o pessoal a áreas específicas da unidade 

industrial varia em conformidade com a função e/ou trabalho 

que este executa na empresa. Ou seja, no caso do trabalho do 

funcionário não estar associado às zona de produção, este é 

limitado ao local específico de trabalho. 

Zona de produção: 

Todavia se o empregado 

executar tarefas associadas à, 

este não é limitado à secção 

para a qual foi mencionado 

podendo percorrer todos as 

secções presentes nesta 

zona. 

A15 

B6 

C6 

D11 

Denegrir a 
imagem da 
empesa; 
Custo do 
produto; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega; 
Custo de 
rejeição de 
carcaças ou 
produtos. 

2 3 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

16i. Existe alguma 
forma que 
correlacione um 
empregado com as 
suas funções, 
tarefas ou 
departamento no 
qual está inserido?  

 X  

Existem fardas diferentes para os funcionários que estão 

afetos ao setor do entreposto, manutenção, cantina, bem 

como para a equipa de higienização.  

Por outro lado, a farda cedida aos visitantes encontra-se 

devidamente identificada com a designação de visitante. 

Zona de produção: 

Porém os funcionários deste 

departamento apresentam-se 

todos com os fardas iguais, 

sendo complicado a 

associação destes à função ou 

setor que representam. 

A15 

B6 

C6 

D11 

Denegrir a 
imagem da 
empesa; 
Custo do 
produto; 
Atrasos de 
produção ou 
entrega; 
Custo de 
rejeição de 
carcaças ou 
produtos. 

2 3 6 

P
la

no
 d

e 
aç

ão
 

-- -- -- -- 

 
- Sem resposta/informação 



Anexos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88 

Tabela A17. Análise das medidas de mitigação referente à segurança pessoal (gestão) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis identificadas 
(conclusão) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

16j. Existe uma lista 
de funcionários 
atualizada?  

X   

Diariamente, existe um controlo de presentes e ausentes por 

parte dos vários chefes de secção e do responsável dos 

recursos humano, através do registo dos funcionários 

presentes, assim como dos motivos que levaram à falta dos 

funcionários ausentes. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

16k. A existência de 
objetos pessoais e 
géneros 
alimentícios dentro 
das áreas de 
produção é restrita? 

X   

A organização proíbe a presença de adornos pessoais, assim 

como de produtos alimentares nas áreas associadas à 

produção, havendo desse modo locais específicos na unidade 

industrial para se proceder ao armazenamento dos mesmos, 

como está descrito no documento (IT.32). 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

16l. Existe uma 
política em vigor na 
organização que 
proíbe os 
funcionários de 
remover o vestuário 
e os equipamentos 
fora da 
organização? 

X   

A organização restringe a possibilidade de remoção de 

vestuários e equipamentos de proteção individual fora das 

instalações da mesma, devendo os funcionários colocar esses 

itens de trabalho sobre os cabides que estão presentes nos 

vestiários. Esta regra está presente no documento (IT.32).  

Além disto, diariamente após o turno de trabalho, os 

funcionários são sujeitos a uma revista por parte do segurança 

de serviço para confirmação de que estes não bens da 

empresa para fora da mesma. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

 

 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A18. Análise das medidas de mitigação referentes ao plano de defesa alimentar (gestão) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

17a. Existe uma 
pessoa ou uma 
equipa responsável 
para implementar, 
gerir e atualizar o 
plano de defesa 
alimentar na 
empresa? 

X   

A organização dispõe de uma equipa responsável pelo 

desenvolvimento e contínua atualização do plano de defesa 

alimentar. Esta equipa denomina-se de equipa de qualidade e 

segurança alimentar/Food Defense (EQSA/FD). 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

17b. Os 
supervisores e 
responsáveis da 
empresa recebem 
formação adicional 
sobre Food Defense 
voltada para a 
gestão? 

X   

Os supervisores e responsáveis da empresa são sensibilizados 

para as situações referentes à Food Defense, de modo a 

apoiarem e demonstrarem atenção perante este problema de 

segurança alimentar. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

17c. Realiza-se 
exercícios de Food 
Defense, de modo a 
testar a eficácia do 
plano de defesa 
alimentar adotado 
pela organização? 

X   
Os testes para verificação da eficácia do plano de defesa 

alimentar são realizados uma vez por ano. 
_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

17d. O plano de 
defesa alimentar é 
periodicamente 
revisado e 
retificado?  

X   
A revisão e retificação do plano de defesa alimentar é realizada 

uma vez por ano e sempre que ocorra alterações ao plano. 
_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A18. Análise das medidas de mitigação referentes ao plano de defesa alimentar (gestão) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas (continuação) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

17e. Os 
procedimentos de 
Food Defense estão 
armazenados de 
forma segura e 
confidencial? 

X   

O plano de defesa alimentar da unidade industrial encontra-se 

em local restrito e seguro, estando ao cuidado do 

departamento de qualidade da organização. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 
m

ed
id

as
 e

xi
st

en
te

s 

-- -- -- -- 

17f. Os contatos de 
emergência 
associados às 
autoridades 
reguladoras 
governamentais e 
autoridades de 
saúde pública estão 
no plano de defesa 
alimentar adotado 
pela organização? 

X   

As entidades que cooperam com a organização são: 

• Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE); 

• Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da 

Região Norte e Divisão de Alimentação e Veterinária de 

Braga (DGAV); 

• Centro Hospitalar do Médio-Ave (CHMA) – Unidade de Vila 

Nova de Famalicão; 

• Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave – Hospital 

Narciso Ferreira; 

• Bombeiros Locais – Bombeiros Voluntários de Famalicão 

e Bombeiros Voluntários Famalicenses. 

Todos os contatos associados a estas entidades estão 

descritas no (IT.01 ANEXO). 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

17g. Os 
procedimentos de 
resposta a ameaças 
e incidentes de 
contaminação dos 
produtos estão no 
plano de defesa 
alimentar adotado?  

X 

 

 

Existem na organização procedimentos detalhados de como 

agir perante uma situação de contaminação do produto 

(IT.03).  

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A18. Análise das medidas de mitigação referentes ao plano de defesa alimentar (gestão) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas (continuação) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

17h. No plano de 

defesa alimentar há 

procedimentos que 

garantam que os 

produtos 

contaminados ou 

potencialmente 

prejudiciais à saúde 

são armazenados 

na unidade 

industrial? 

X   

Existem na organização procedimentos detalhados de como 

armazenar os produtos contaminados na unidade industrial 

(IT.03).  

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

17i. No plano de 

defesa alimentar há 

procedimentos para 

a manipulação e 

rejeição segura de 

produtos 

contaminados, bem 

como para 

descontaminação 

da unidade 

industrial, de 

acordo com os 

regulamentos e 

diretrizes 

ambientais 

existentes?  

X   

Existem na organização procedimentos detalhados de como 

manipular e rejeitar de forma segura os produtos 

contaminados na unidade industrial (IT.03).  

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A18. Análise das medidas de mitigação referentes ao plano de defesa alimentar (gestão) bem como a identificação e a avaliação das ameaças nas áreas vulneráveis 
identificadas (conclusão) 

Questão 
Resposta 

Medidas existentes 
Área vulnerável 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 
Consequências 

Avaliação 
Decisão 

Árvore Decisão 

S N NA P I IR Q1 Q2 Q3 PCFD 

17j. Os 

colaboradores são 

encorajados a 

informar casos de 

situações de 

possível 

contaminação de 

produto, de 

presença de 

pessoas 

desconhecidas na 

unidade industrial 

ou suspeitas, assim 

como de ruturas no 

sistema de Food 

Defense 

implementado? 

X   

Antes de começar a laborar na organização, todos os 

funcionários são sujeitos a uma formação designada de 

manual de acolhimento, de forma a incutir alguns princípios 

de como agir dentro da unidade industrial. Faz parte deste 

manual a regra de denunciar, aos seus superiores, situações 

de suspeita de alguma anomalia. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

17k. Há 

procedimentos de 

evacuação, em caso 

de emergência, que 

incluem o controlo 

de acesso às 

instalações durante 

a evacuação?  

X   

A organização possuí uma equipa de emergência que é 

responsável pela elaboração e atualização do plano de 

emergência implementado na unidade industrial. 

_____ __ ___ _ _ _ 

C
on

tr
ol

o 
pe

la
s 

 m
ed

id
as

 e
xi

st
en

te
s 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Análise: Etapas do Processo 

Tabela A19. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.01 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas 

N
º 

E
ta

p
a

 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências  
P I iR Medidas de controlo existentes 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

1 
Receção de MP  

(carne) 

Área sem 

monitorização; 

Acesso livre a 

indivíduos afetos à 

produção; 

Área com pouca 

movimentação; 

Presença de 

produto sem 

acondicionamento;  

A2 

D2 

Perda do produto; 

Atrasos de produção; 
2 2 4 

• Colaboradores internos são advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Controlo da integridade das matérias-primas e materiais de embalagem para identificar potencial 

adulteração. 

• Todas as entregas são verificadas em relação a lista de entregas programadas, as que não estejam 

programadas ficam pendentes de entrega até verificação. 

• As encomendas são sempre entregues dentro do horário de receção, caso sejam entregues fora de horas 

existe a presença de uma pessoa autorizada para verificar e receber a carga. 

• As operações de descarga de veículos de transporte de matérias-primas são acompanhadas e verificadas de 

perto, com controlo de receção para despiste de sinais de adulteração (violação de embalagens) e controlo 

de selagem na matéria-prima a granel. 

-- -- -- -- 

A1 

C1 

D1 

Perda e degradação de 

produtos; 

Atrasos de produção; 
2 2 4 

• A empresa garante um parque fechado para os transportadores puderam dormir ou descansar. E possuí 

ainda um balneário externo próprio para motoristas e um local de lavagem de viaturas para garantir que as 

mesmas são higienizadas antes das cargas.  

• Controlo do frio pelos vigilantes, aquando das dormidas dos motoristas. 

• Controlo da temperatura da caixa frigorífica (“talão de registo”). 

-- -- -- -- 

A5 

D4 

E1 

Perda e degradação do 

produto; 
2 1 2 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Controlo de temperatura do meio.  

• Controlo semestral de set-up do frio. 

-- -- -- - - 

A3 

D3 

Perda da informação da 

cadeia; 

Perda económica; 

2 3 6 

• Colaboradores internos são advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Avaliação das condições de higiene, temperatura, data de abate e rotulagem das carcaças e embalados 

recebidos. 

-- -- -- -- 

 
- Sem resposta/informação 
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Tabela A19. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.01 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

2  

e 

4 

Armazenagem 

Câmaras de 

refrigeração com 

pouca monitorização; 

Acesso livre a 

indivíduos afetos à 

produção; 

Área com pouca 

movimentação; 

Presença de produto 

sem 

acondicionamento;  

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Controlo periódico de pH das superfícies. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas. 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos (em 

áreas restritas fechadas). 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perfurações e cortes 

interiores; 

Morte; 

Denegrir a imagem da 

empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de ferramentas e utensílios potencialmente perigosos na produção (inventário e registo). 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo. 

S N S S 

A3 

D3 

Perda de informação da 

cadeia; 

Perda económica; 

2 3 6 

• Colaboradores internos são advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

-- -- -- -- 

A5 

D4 

Perda e degradação do 

produto; 
2 1 2 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Controlo de temperatura do meio.  

• Controlo semestral de set-up do frio. 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A19. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.01 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

3 Corte em peças --------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

5 
Abertura de lotes 

(pesagens) 

Operação manual; 

Área sem 

monitorização; 

A3 

D3 

Perda de informação da 

cadeia; 

Perda económica; 
2 3 6 

• Colaboradores internos são advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem).                                                           

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  
-- -- -- -- 

6 

Desmancha e 

desossa: 

• Empresa; 

• Subcontratada; 

Área sem 

monitorização; 

Operação manual e 

especifica; 

Realizada por 

empresas prestadoras 

de serviços;  

Empresas com muita 

rotatividade de 

funcionários; 

Empresas a prestar 

serviço em diversas 

empresas 

(concorrentes); 

A4 
Perda do produto; 

Perda económica; 2 2 4 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Avaliação e qualificação das empresas subcontratadas. 

-- -- -- -- 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Morte; 2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Controlo periódico de pH das superfícies. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas; 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos (em 

áreas restritas fechadas); 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perfurações e cortes 

interiores; 

Morte; 

Denegrir a imagem da 

empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosos na produção (inventário e registo); 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo. 

S N S S 

 - Sem resposta/informação 
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Tabela A19. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.01 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

7  

e 

8 

Acondicionamento 

em caixa e 

acondicionamento 

a granel (saco) 

Operação manual de 

introduzir informação; 

Área sem 

monitorização; 

A3 

D3 

Perda de informação da 

cadeia; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

2 3 6 

• Colaboradores internos são advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de etiquetagem;  

-- -- -- -- 

9 
Acondicionamento 

a vácuo 

Operação de 

embalagem manual e 

específica; 

Área sem 

monitorização; 

A7 

Perda e degradação de 

produto; 

Reprocessamento do 

produto; 

2 2 4 

• Colaboradores internos são advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo do embalamento a vácuo; 

-- -- -- -- 

Equipamento acedível 

a todos os 

colaboradores. 

Equipamento sem 

monitorização; 

A5 

D4 

Perda e degradação do 

produto; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de temperatura do meio e do produto. 

• Controlo de embalamento a vácuo. 

-- -- -- -- 

10 Deteção de metais 

Equipamento acedível 

a todos os 

colaboradores. 

Equipamento sem 

monitorização; 

A5 

D4 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo da produção. 

-- -- -- -- 

11 

e  

13 

Embalagem e 

etiquetagem e 

Encartonamento 

Operação manual de 

introduzir informação; 

Área com pouca 

monitorização; 

A3 

D3 

Perda da informação da 

cadeia; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos na produção; 

2 3 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de etiquetagem. 

-- -- -- -- 

12 

Preparação das 

peças para 

fatiados  

(corte fino) 

--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

 - Sem resposta/informação 
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Tabela A19. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.01 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

14  

e  

20 

Congelação de 

produto 

Câmaras/túnel de 

congelação sem 

monitorização; 

Acesso livre a 

indivíduos afetos à 

produção; 

Presença de produtos 

com 

acondicionamento a 

granel (saco) abertos; 

A5 

D4 

Perda e degradação do 

produto; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

2 1 2 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo da congelação. 

• Controlo das condições de segurança das instalações de armazenamento.   

• Controlo semestral de set-up do frio. 

-- -- -- -- 

A3 

D3 

Perda da informação da 

cadeia; 
2 3 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo das condições de segurança das instalações de armazenamento.   

-- -- -- -- 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Morte; 2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário controlo de quantidades substâncias químicas.  

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos (em 

áreas restritas fechadas). 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perfurações e cortes 

interiores; 

Morte; 

Denegrir a imagem da 

empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosos na produção (inventário e registo). 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo.  

S N S S 

 - Sem resposta/informação 
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Tabela A19. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.01 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

15 Paletização --------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

16 

e 

17 

Armazenagem  

e  

Expedição 

Câmaras de 

refrigeração sem 

monitorização; 

Acesso livre a 

indivíduos afetos à 

produção; 

Produto sem 

acondicionamento; 

A3 

D3 

Perda da informação da 

cadeia; 
2 3 6 • Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de Expedição. 

-- -- -- -- 

A2 

D2 

Perda e degradação do 

produto; 
2 2 4 -- -- -- -- 

A5 

D4 

E1 

Perda e degradação do 

produto; 
3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem).  

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de etiquetagem/rotulagem. 

-- -- -- -- 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados; 

• Inventário controlo de quantidades substâncias químicas;  

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos (em 

áreas restritas fechadas). 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perfurações e cortes 

interiores; 

Morte; 

Denegrir a imagem da 

empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosos na produção (inventário e registo). 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo. 

S N S S 

 - Sem resposta/informação 
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Tabela A19. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.01 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

18 
Carregamento em 

contentor 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

19  

Transporte: 

Marítimo 

Subcontratado 

Próprio  

Realizada por 

empresas prestadoras 

de serviços; 

Veículos sem 

monitorização; 

Produtos sem 

acondicionamento; 

A2 

D2 

Perda e degradação do 

produto; 
2 2 4 

• Protocolos de transporte assegurados pelos transportadores aprovados. 

• As viaturas são inspecionadas para detetar a presença de qualquer material, sólido ou líquido, na caixa de 

transporte antes de carregar; são mantidos os registos das inspeções mencionadas. 

• Na expedição as caixas de transporte são seladas com selos invioláveis ou as portas mantidas trancadas 

durante o transporte; os números de selo correspondentes às expedições são mencionados nos documentos 

de envio.   

-- -- -- -- 

A3 

D3 

Perda da informação da 

cadeia; 
2 3 6 -- -- -- -- 

A1 

C1 

D1 

Perda e de degradação 

dos produtos; 

Atrasos de entrega; 
3 2 6 

• Verificações das condições de higiene e temperatura da viatura. 

• Controlo de temperatura de transporte. 

• Protocolos de transporte assegurados pelos transportadores aprovados.  

• As viaturas são inspecionadas para detetar a presença de qualquer material, sólido ou líquido, na caixa de 

transporte antes de carregar; são mantidos os registos das inspeções mencionadas.  

• Na expedição as caixas de transporte são seladas com selos invioláveis ou as portas mantidas trancadas 

durante o transporte; os números de selo correspondentes às expedições são mencionados nos 

documentos de envio 

• Controlo da temperatura da caixa frigorífica (“talão de registo”). 

-- -- -- -- 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Verificações das condições de higiene e temperatura da viatura. 

• Protocolos de transporte assegurados pelos transportadores aprovados.  

• As viaturas são inspecionadas para detetar a presença de qualquer material, sólido ou líquido, na caixa de 

transporte antes de carregar; são mantidos os registos das inspeções mencionadas.   

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perfurações e cortes 

interiores; 

Morte; 

Denegrir a imagem da 

empresa; 

2 4 8 S N S S 

 - Sem resposta/informação 
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Tabela A19. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.01 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

21 
Devolução do 

produto 

Produtos sujeitos a 

várias condições de 

transporte e 

armazenamento; 

Presença de produto 

sem 

acondicionamento; 

 

A2 

D2 

Perda e degradação do 

produto; 

Custo de rejeição de 

carcaças/produto; 

2 2 4 

• Todos os produtos não entregues/devolvidos são examinados em local designado e separado na instalação 

para a evidência de possível adulteração antes da decisão de reutilização.  

• São mantidos registos dos produtos não entregues/ devolvidas que são reutilizados (que não apresentam 

indícios de adulteração).   

-- -- -- -- 

A1 

C1 

D1 

Perda e degradação do 

produto; 

Custo de rejeição de 

carcaças/produto; 

2 2 4 -- -- -- -- 

B1 

Intoxicação alimentar; 

Morte; 

Custo de rejeição de 

carcaças/produto; 

2 4 8 S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Morte; 

Custo de rejeição de 

carcaças/produto; 

2 4 8 S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perfurações e cortes 

interiores; 

Morte; 

Denegrir a imagem da 

empresa; 

Custo de rejeição de 

carcaças/produto; 

2 4 8 S N S S 

A3 

D3 

Perda da informação da 

cadeia; 
2 3 6 -- -- -- -- 

22 
Avaliação do 

produto devolvido 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

 - Sem resposta/informação 
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Tabela A19. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.01 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (conclusão) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

23 
Segregação de 

subprodutos 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

24 

Receção e 

armazenagem 

(AMPSE) 

Operação realizada 

por um único 

colaborador; 

Área sem 

monitorização; 

Acesso livre a certos 

empregados; 

A2 

D2 

Perda económica da 

embalagem; 

Atrasos de produção; 
2 2 4 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Avaliação e qualificação de fornecedores. 

• Controlo de receção (lote, validade e acondicionamento). 

• Controlo das condições do armazenamento. 

• Controlo da integridade das matérias-primas e materiais de embalagem para identificar potencial 

adulteração. 

• Acesso restrito às chaves desta área.  

-- -- -- -- 

 

 

 

 

 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

1 Abertura das peças --------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

2 

Descongelação 

superficial em 

câmara refrigerada 

Câmaras de 

refrigeração sem 

monitorização; 

Acesso livre a 

indivíduos afetos à 

produção; 

Presença de produto 

sem 

acondicionamento; 

 

A5 

D4 

Perda e degradação 

do produto; 
2 1 2 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo temperatura do meio. 

• Controlo semestral de set-up do frio. 

-- -- -- -- 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Controlo periódico de pH das superfícies. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas. 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos. 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

• Análises de pesquisa de alergénios periódicas. 

• Análises de pesquisa de aditivos periódicas 

• Análises regulares de quantificação de glúten. 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perda do produto; 

Atrasos de produção; 

Deterioração de 

equipamentos; 

Perfurações e cortes 

interiores;  

Morte; 

Denegrir a imagem 

da empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosos na produção (inventário e registo). 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo.  

S N S S 

 - Sem resposta/informação 



Plano de defesa alimentar numa indústria de carnes 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

103 

Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

3 

e 

4 

Primeira picagem/ 

Segunda picagem 

Equipamento aberto; 

Área sem 

monitorização; 

Operação manual; 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Hipersensibilidade 

alimentar; 

Morte; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Controlo periódico de pH das superfícies. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas. 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos (em 

áreas restritas fechadas). 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

• Proibido utilizar produtos alimentares na zona de produção. 

• Análises de pesquisa de alergénios periódicas. 

• Análises de pesquisa de aditivos periódicas 

• Análises regulares de quantificação de glúten. 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perda do produto; 

Atrasos de produção; 

Deterioração de 

equipamentos; 

Perfurações e cortes 

interiores;  

Morte; 

Denegrir a imagem 

da empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosos na produção (inventário e registo). 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo. 

S N S S 

5 Pesagem --------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

 - Sem resposta/informação 
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Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

6 Mistura 

Operação manual 

Área sem 

monitorização. 

Normalmente, 

operação feita por um 

único funcionário. 

A5 

D4 

Reprocessamento da 

etapa; 
3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo da temperatura do meio e do produto. 

• Controlo de produção. 

-- -- -- -- 

A8 

Hipersensibilidade 

alimentar; 

Morte; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Análises de pesquisa de alergénios periódicas. 

• Análises de pesquisa de aditivos periódicas 

• Análises regulares de quantificação de glúten. 

S N S S 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Hipersensibilidade 

alimentar; 

Morte; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Controlo periódico de pH das superfícies. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas. 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos. 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

• Proibido utilizar produtos alimentares na zona da produção. 

• Análises de pesquisa de alergénios periódicas. 

• Análises de pesquisa de aditivos periódicas 

• Análises regulares de quantificação de glúten. 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perfurações e cortes 

interiores;  

Morte; 

Denegrir a imagem 

da empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosos na produção (inventário e registo). 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo. 

S N S S 

 - Sem resposta/informação 
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Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

7 Moldagem 

Equipamento acedível 

por todos; 

Equipamento sem 

monitorização; 

A5 

D4 

Reprocessamento da 

etapa; 
3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de produção. 

-- -- -- -- 

8 
Encaminhamento 

robotizado 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

9 Ultracongelação 

Túnel de congelação de 

acesso livre; 

Área sem 

monitorização; 

A5 

D4 

Reprocessamento da 

etapa; 
3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo da produção (controlo da temperatura do produto e da temperatura e tempo do túnel). 

-- -- -- -- 

10 

Acondicionamento 

primário (caixa de 

plástica) 

Introdução manual de 

informações; 

Identificadores móveis;  

Área sem 

monitorização; 

Operação realizada por 

qualquer colaborador; 

A3 

D3 

Perda da informação 

da cadeia; 
2 3 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

-- -- -- -- 

11 
Acondicionamento 

Flow-Pack 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

 

 

 

- Sem resposta/informação 



Anexos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

106 

Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

12 
Armazenagem 

intermédia 

Presença de produtos 

sem embalagem 

primária (unicamente 

providos de sacos 

plásticos abertos); 

Identificadores móveis; 

Câmaras de congelação 

sem monitorização; 

Câmaras de congelação 

de acesso livre; 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia; 
3 3 9 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  
S N S S 

A5 

D4 

Reprocessamento da 

etapa; 
2 1 2 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo da temperatura do meio. 

• Controlo semestral de set-up do frio. 

-- -- -- -- 

A6 
Perda de informação 

da cadeia; 
3 3 9 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 
S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Hipersensibilidade 

alimentar; 

Morte; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas. 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos. 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

• Proibido utilizar produtos alimentares na zona de produção. 

• Análises de pesquisa de alergénios periódicas. 

• Análises de pesquisa de aditivos periódicas 

• Análises regulares de quantificação de glúten. 

S N S S 

13 

Embalamento 

primário 

(caixa de 

cartão/sacos 

individuais) 

Introdução manual das 

informações; 

Área sem 

monitorização; 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

2 3 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Controlo de etiquetagem/rotulagem; 

-- -- -- -- 

14 Deteção de metais 

Equipamento acedível a 

todos os colaboradores; 

Equipamento sem 

monitorização; 

A5 

D4 

Reprocessamento da 

etapa; 
3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo da produção. 

-- -- -- -- 

 - Sem resposta/informação 
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Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

15 

Etiquetagem e 

embalamento 

secundário 

Introdução manual de 

informações; 

Área sem 

monitorização; 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

2 3 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de etiquetagem/rotulagem. 

-- -- -- -- 

16 Paletização --------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

17 

e 

18 

Armazenagem  

e  

Expedição 

Câmaras de 

refrigeração/congelação 

de acesso livre; 

Câmaras de 

refrigeração/congelação 

sem monitorização; 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia; 
2 3 6 • Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de Expedição. 

-- -- -- -- 

A2 

D2 

Perda e degradação 

do produto; 
2 2 4 -- -- -- -- 

A5 

D4 

E1 

Perda e degradação 

do produto; 
3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de etiquetagem/rotulagem. 

-- -- -- -- 

19 
Carregamento em 

contentor 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

20 

Transporte: 

Marítimo 

Subcontratado 

Próprio 

Realizada por 

empresas prestadoras 

de serviços;  

Veículos sem 

monitorização; 

 

A2 

D2 

Perda e degradação 

do produto; 
2 2 4 

• Protocolos de transporte assegurados pelos transportadores aprovados. 

• As viaturas são inspecionadas para detetar a presença de qualquer material, sólido ou líquido, na caixa de 

transporte antes de carregar; são mantidos os registos das inspeções mencionadas. 

• Na expedição as caixas de transporte são seladas com selos invioláveis ou as portas mantidas trancadas 

durante o transporte; os números de selo correspondentes às expedições são mencionados nos documentos. 

-- -- -- -- 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia; 
2 3 6 -- -- -- -- 

A1 

C1 

D1 

Perda e degradação 

do produto; 

Atrasos de entrega; 

3 2 6 

• Verificações das condições de higiene e temperatura da viatura. 

• Controlo de temperatura de transporte. 

• Protocolos de transporte assegurados pelos transportadores aprovados.  

• As viaturas são inspecionadas para detetar a presença de qualquer material, sólido ou líquido, na caixa de 

transporte antes de carregar; são mantidos os registos das inspeções mencionadas.  

• Na expedição as caixas de transporte são seladas com selos invioláveis ou as portas mantidas trancadas 

durante o transporte; os números de selo correspondentes às expedições são mencionados nos 

documentos de envio. 

•  Controlo da temperatura da caixa frigorífica (“talão de registo”). 

-- -- -- -- 

 - Sem resposta/informação 
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Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

21 
Acondicionamento 

em cuvete 

Operação manual; 

Área sem 

monitorização; 

Produto final em 

cuvetes não 

termosseladas; 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Hipersensibilidade 

alimentar; 

Morte; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas. 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos. 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

• Proibido utilizar produtos alimentares na zona de produção. 

• Análises de pesquisa de alergénios periódicas. 

• Análises de pesquisa de aditivos periódicas 

• Análises regulares de quantificação de glúten. 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perfurações e cortes 

interiores;  

Morte; 

Denegrir a imagem 

da empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosa produção (inventário e registo). 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo.  

S N S S 

22 
Termosselagem 
em atmosfera 

protetora 

Equipamento de acesso 

livre a todos os 

colaboradores; 

Equipamento sem 

monitorização; 

A5 

D4 

Perda e degradação 

do produto; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

•  Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de embalamento do produto e parâmetros da máquina. 

-- -- -- -- 

 

 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

23 Etiquetagem 

Introdução manual das 

informações; 

Área sem 

monitorização; 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de etiquetagem/rotulagem. 

S N S S 

24 
Segregação de 
subprodutos 

--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

25 
Avaliação do 

produto deformado 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

26 
Devolução do 

produto 

Produtos sujeitos a 

várias condições de 

transporte e 

armazenamento; 

A2 

D2 

Perda e degradação 

do produto; 

Custo de rejeição de 

carcaças/produto; 

2 2 4 

• Todos os produtos não entregues/devolvidos são examinados em local designado e separado na instalação 

para a evidência de possível adulteração antes da decisão de reutilização. 

• São mantidos registos dos produtos não entregues/ devolvidas que são reutilizados (que não apresentam 

indícios de adulteração).  

-- -- -- -- 

A1 

C1 

D1 

Perda e degradação 

do produto; 

Custo de rejeição de 

carcaças/produto; 

2 2 4 -- -- -- -- 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia; 
2 3 6 -- -- -- -- 

27 
Armazenagem do 
produto devolvido 

--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

28 
Avaliação do 

produto devolvido 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

 

 

 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

29 

Receção e 

Armazenagem 

(AMPSE)  

Operação realizada 

por um único 

colaborador; 

Área sem 

monitorização; 

Acesso livre a certos 

empregados; 

Armazenagem de 

ingredientes abertos; 

A3 

D3 

Hipersensibilidade 

alimentar; 

Perda de informação 

da cadeia; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Avaliação e qualificação de fornecedores. 

• Controlo de receção (lote, validade e acondicionamento). 

S N S S 

A2 

D2 

Perda económica da 

embalagem; 
2 2 4 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Avaliação e qualificação de fornecedores. 

• Controlo de receção (lote, validade e acondicionamento). 

• Controlo da integridade das matérias-primas e embalagens para identificar potencial adulteração; 

• Rótulos e embalagens com imagem da empresa são destruídos como resíduos para evitar o uso indevido; 

controlo cedências à produção e o controlo semanal do que está em trânsito. 

-- -- -- -- 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo das condições de armazenamento.  

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Hipersensibilidade 

alimentar; 

Morte; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo das condições de armazenamento. 

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas. 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos. 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perda de produto; 

Atrasos de produção; 

Deterioração de 

equipamentos; 

Perfurações e cortes 

interiores;  

Morte; 

Denegrir a imagem 

da empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo das condições de armazenamento;  

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosos na produção (inventário e registo); 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo. 

S N S S 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

30 
Pesagem de 

ingredientes 

Operação manual; 

Operação realizada por 

um único colaborador; 

Área sem 

monitorização; 

A8 

Morte; 

Hipersensibilidade 

alimentar; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Análises de pesquisa de alergénios periódicas. 

• Análises de pesquisa de aditivos periódicas 

• Análises regulares de quantificação de glúten. 

S N S S 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Hipersensibilidade 

alimentar; 

Morte; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas. 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos. 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

• Proibido utilizar produtos alimentares na zona de produção. 

• Análises de pesquisa de alergénios periódicas. 

• Análises de pesquisa de aditivos periódicas 

• Análises regulares de quantificação de glúten. 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perda de produto; 

Atrasos de produção; 

Deterioração de 

equipamentos; 

Perfurações e cortes 

interiores;  

Morte; 

Denegrir a imagem 

da empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosa produção (inventário e registo). 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo.  

S N S S 

 - Sem resposta/informação 
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Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

31 Hidratação 

Recipiente de mistura 

aberto; 

Área sem 

monitorização; 

Recipiente de mistura 

de acesso livre por 

qualquer colaborador; 

A8 

Morte; 

Hipersensibilidade 

alimentar; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Análises de pesquisa de alergénios periódicas. 

• Análises de pesquisa de aditivos periódicas 

• Análises regulares de quantificação de glúten. 

S N S S 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Hipersensibilidade 

alimentar; 

Morte; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas. 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos. 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

• Proibido utilizar produtos alimentares na zona de produção. 

• Análises de pesquisa de alergénios periódicas. 

• Análises de pesquisa de aditivos periódicas 

• Análises regulares de quantificação de glúten. 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perda de produto; 

Atrasos de produção; 

Deterioração dos 

equipamentos; 

Perfurações e cortes 

interiores;  

Morte; 

Denegrir a imagem 

da empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência. 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosa produção (inventário e registo). 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo.  

S N S S 

 - Sem resposta/informação 



Plano de defesa alimentar numa indústria de carnes 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

113 

Tabela A20. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.02 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (conclusão) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

32 

Receção e 

Armazenagem 

(Gases) 

--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

33 
Estação de Azoto 

(N2) 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

34 

Estação de mistura 

de gases 

(O2+CO2) 

--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

35 

Estação de 

tratamento de 

água (ETA) 

Captação de água 

subterrânea; 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de rotina 1 (6 vezes por ano). 

• Controlo de rotina 2 (2 vezes por ano). 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento.  

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas. 

• Controlo periódico de pH das superfícies. 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas. 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados. 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas. 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos (em 

áreas restritas fechadas). 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

• Controlo diário do cloro na água. 

• Controlo de rotina 2 (2 vezes por ano). 

• Controlo de inspeção (1 vez por ano). 

S N S S 

B4 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo de substâncias radioativas (radão) (1 vez por ano). 

S N S S 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A21. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.05 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas 

 

N
º 

E
ta

p
a

 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

1 
Preparação das 

peças 

Operação manual e 

específica; 

Área sem 

monitorização; 

A4 
Perda do produto; 

Perda económica; 
2 2 4 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

-- -- -- -- 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento;  

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas; 

• Controlo periódico de pH das superfícies; 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas; 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados; 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas; 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos (em 

áreas restritas fechadas); 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perfurações e cortes 

interiores;  

Morte; 

Denegrir a imagem 

da empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosos na produção (inventário e registo); 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo.  

S N S S 

2 

Armário de 

criogenia 

 (N2) 

Equipamento acedível a 

todos os funcionários; 

Equipamento sem 

monitorização; 

A5 

D4 

Perda e degradação 

do produto; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo da produção; 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A21. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.05 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

3 
Máquina de 

jardineira --------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

4 

Treif 

(Máquina fatiadora 

de alta precisão) 

Equipamento acedível a 

todos os funcionários; 

Equipamento sem 

monitorização; 

A5 

D4 
Perda económica; 3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

-- -- -- -- 

5 

Calibradora - 

Pesagem  

(controlo 

metrológico) 

Equipamento acedível a 

todos os funcionários; 

Equipamento sem 

monitorização; 

A5 

D4 

Perda económica; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo metrológico. 

-- -- -- -- 

6 
Acondicionamento 

em cuvete 

Operação manual; 

Área sem 

monitorização; 

Produto final em 

cuvetes não 

termosseladas; 

B1 
Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento. 

• Controlo analítico periódico. 

S N S S 

A9 

B2 

D5 

Intoxicação alimentar; 

Morte; 
2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento;  

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de produtos de higienização e manutenção controlado, incluindo 

lavandaria e oficinas; 

• Controlo periódico de pH das superfícies; 

• Chaves de áreas de produtos químicos disponíveis a pessoas autorizadas; 

• Existe uma lista de produtos químicos autorizados; 

• Inventário de controlo das quantidades de substâncias químicas; 

• Procedimento seguro para receber, guardar e controlar a disposição de produtos químicos perigosos (em 

áreas restritas fechadas); 

• Existe um eficaz manuseamento e eliminação dos resíduos potencialmente perigosos (químicos). 

S N S S 

A10 

B3 

D6 

Perfurações e cortes 

interiores;  

Morte; 

Denegrir a imagem 

da empresa; 

2 4 8 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo ferramentas e utensílios potencialmente perigosos na produção (inventário e registo); 

• Uso de canetas (detetáveis) restrito apenas a colaboradores autorizados no posto de controlo.  

S N S S 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A21. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.05 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 

 

N
º 

E
ta

p
a

 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

7 

Acondicionamento 

em skin e 

etiquetagem 

Introdução manual das 

informações; 

Equipamento acedível a 

todos os funcionários; 

Equipamento sem 

monitorização; 

A5 

D4 

Perda e degradação 

do produto; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo de embalamento do produto; 

-- -- -- -- 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia;  

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos na produção; 

2 3 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento;  

• Controlo de etiquetagem; 

-- -- -- -- 

8 

Termosselagem 

em atmosfera 

protetora e 

etiquetagem 

Equipamento acedível a 

todos os funcionários; 

Equipamento sem 

monitorização; 

Introdução manual das 

informações; 

A5 

D4 

Perda e degradação 

do produto; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem). 

•  Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo de embalamento do produto e parâmetros da máquina; 

-- -- -- -- 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia;  

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos na produção; 

2 3 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem). 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo de etiquetagem; 

-- -- -- -- 

9 Deteção de metais 

Equipamento acedível a 

todos os funcionários; 

Equipamento sem 

monitorização; 

A5 

D4 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 
3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo da produção; 

-- -- -- -- 

10 

Embalamento em 

caixa de 

cartão/plástico 

(secundário) e 

etiquetagem 

Área com pouca 

monitorização; 

Introdução manual das 

informações; 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia; 

Reprocessamento da 

etapa; 

Atrasos de produção; 

2 3 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo de etiquetagem; 

-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A21. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.05 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 
N

º 
E

ta
p

a
 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

11 Paletização --------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

12 

e 

13 

Armazenagem e 

Expedição 

Câmaras de 

refrigeração/congelação 

de acesso livre; 

Câmaras de 

refrigeração/congelação 

sem monitorização; 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia; 
2 3 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem);  

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento;  

-- -- -- -- 

A2 

D2 

Perda e degradação 

do produto; 
2 2 4 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência (Manual 

Acolhimento e Formação Reciclagem);  

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento;  

-- -- -- -- 

A5 

D4 

E1 

Perda e degradação 

do produto; 
3 2 6 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem).  

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Controlo de temperatura do meio. 

-- -- -- -- 

14 

Transporte: 

Marítimo 

Subcontratado 

Próprio 

Realizada por 

empresas prestadoras 

de serviços;  

Veículos sem 

monitorização;  

A2 

D2 

Perda e degradação 

do produto; 
2 2 4 

• Protocolos de transporte assegurados pelos transportadores aprovados; 

• As viaturas são inspecionadas para detetar a presença de qualquer material, sólido ou líquido, na caixa de 

transporte antes de carregar; são mantidos os registos das inspeções mencionadas;  

• Na expedição as caixas de transporte são seladas com selos invioláveis ou as portas mantidas trancadas 

durante o transporte; os números de selo correspondentes às expedições são mencionados nos documentos 

de envio.   

-- -- -- -- 

A3 

D3 

Perda e degradação 

do produto; 
2 3 6 -- -- -- -- 

A1 

C1 

D1 

Perda e degradação 

dos produtos; 

Atrasos de entrega; 

3 2 6 

• Verificações das condições de higiene e temperatura da viatura; 

• Controlo de temperatura de transporte; 

• Protocolos de transporte assegurados pelos transportadores aprovados.  

• As viaturas são inspecionadas para detetar a presença de qualquer material, sólido ou líquido, na caixa de 

transporte antes de carregar; são mantidos os registos das inspeções mencionadas.  

• Na expedição as caixas de transporte são seladas com selos invioláveis ou as portas mantidas trancadas 

durante o transporte; os números de selo correspondentes às expedições são mencionados nos documentos 

de envio. 

• Controlo da temperatura da caixa frigorífica (“talão de registo”); 

-- -- -- -- 

15 Corte manual 

Operação manual e 

específica; 

Área sem 

monitorização; 

A4 
Perda económica; 

Perda do produto; 2 2 4 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 
-- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A21. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.05 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 

 

 

N
º 

E
ta

p
a

 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

16 
Máquina fatiadora 

normal 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

17 Serra Fita --------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

18 

Receção e 

armazenagem 

(AMPSE) 

Operação realizada 

por um único 

colaborador; 

Área sem 

monitorização; 

Acesso livre a certos 

empregados 

A2 

D2 

 

Perda económica da 

embalagem 
2 2 4 

• Colaboradores internos advertidos e sensibilizados para a intrusão, identificando casos de ocorrência 

(Manual Acolhimento e Formação Reciclagem); 

• Identificação dos visitantes e colaboradores (entreposto, manutenção, higienização) através do fardamento; 

• Avaliação e qualificação de fornecedores; 

• Controlo de receção (lote, validade e acondicionamento); 

• Controlo das condições do armazenamento; 

• Controlo da integridade das matérias-primas e materiais de embalagem para identificar potencial 

adulteração; 

• Rótulos e embalagens com imagem da empresa são destruídos como resíduos para evitar o uso indevido; 

controlo cedências à produção e o controlo semanal do que está em trânsito (fornecido à produção e ainda 

não utilizado). 

• Acesso restrito a áreas de armazenamento de matérias-primas, materiais de embalagem e produtos.  

• Acesso restrito às chaves desta área.  

-- -- -- -- 

19 

Receção e 

armazenagem 

(Gases) 

--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

20 
Estação de azoto 

(N2) 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

21 

Estação de mistura 

de gases  

(CO2 + O2) 

--------------- 

------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Tabela A21. Análise das etapas vulneráveis do fluxograma F.05 bem como a identificação e a avaliação das ameaças associadas a estas (continuação) 

 

 

N
º 

E
ta

p
a

 

Etapa do 

Processo 
Vulnerabilidade 

A
m

e
a

ça
 

Impactos 

Consequências 
P I IR Medidas de mitigação 

Árvore Decisão 

Q

1 

Q

2 

Q

3 P
C

F
D

 

22 
Devolução do 

produto 

Produtos sujeitos a 

várias condições de 

transporte e 

armazenamento; 

A2 

D2 

Perda e degradação 

do produto; 

Custo de rejeição de 

carcaças/produto; 

2 2 4 

• Todos os produtos não entregues/devolvidos são examinados em local designado e separado na instalação 

para a evidência de possível adulteração antes da decisão de reutilização.  

• São mantidos registos dos produtos não entregues/ devolvidas que são reutilizados (que não apresentam 

indícios de adulteração).   

-- -- -- -- 

A1 

C1 

D1 

Perda e degradação 

do produto; 

Custo de rejeição de 

carcaças/produto; 

2 2 4 -- -- -- -- 

A3 

D3 

Perda de informação 

da cadeia; 
2 3 6 -- -- -- -- 

23 
Armazenagem do 

produto devolvido 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

24 
Avaliação do 

produto devolvido 
--------------- ------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

25 
Segregação de 

subprodutos 

--------------- 
------- --------------- -- -- -- --------------- -- -- -- -- 

- Sem resposta/informação 
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Anexo B – Planos de ação 

No presente anexo estão explanados todos os dados propostos à organização pela equipa de TACCP 

aquando da realização da etapa 11 do plano de defesa alimentar.   

Dessa forma, a Tabela B1 diz respeito ao plano de ação referente às áreas vulneráveis que estavam 

implícitas ao questionário da USDA, enquanto que a Tabela B2 é o plano de ação referente às etapas 

vulneráveis associadas a todos os fluxogramas (F.01, F.02 e F.05). 
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Tabela B1. Plano de ação associado às áreas vulneráveis identificadas no questionário da USDA 

Questão IR Ação a tomar 

P
ri

o
ri

d
a

d
e 

Responsável 
Prazo 

(meses) 

1a. O perímetro da propriedade está 

seguro, para prevenir a entrada de 

pessoal não autorizado? 
6 

Exterior: 

Adicionar ou acrescentar, conforme a situação, uma vedação (ou seja, uma rede 

metálica) nos pontos de acesso identificados. De frisar que a extremidade da rede 

pode conter arame farpado de forma a aumentar o grau de proteção da mesma. 

1 

Gestão Topo 

Manutenção 

Infraestruturas 

6 

1b. A iluminação existente no perímetro 

da propriedade é a adequada? 
6 

Exterior: 

Implementar luzes com sensores de movimento na área do parque de 

estacionamento, no abrigo de armazenagem de veículos de transporte e junto ao 

depósito dos ossos, para melhorar a visão nesses locais bem como facilitar a 

identificação de acessos indevidos. 

1 

Gestão Topo 

Manutenção 

Infraestruturas 

6 

2e. Todos os pontos de acesso ao 

interior do edifício estão protegidos, 

fechados ou seguros de alguma forma? 

6 

Entrada no armazém AMPSE pelos escritórios: 

Aplicar uma campainha ou implementar uma porta com sistema de biometria por 

impressão digital, de forma a restringir o acesso só a pessoal autorizado. 

1 

Gestão Topo 

Manutenção 

Infraestruturas 

6 

Empresa do grupo: 

Implementar uma porta com sistema de biometria por impressão digital, para 

garantir unicamente o acesso de funcionários autorizados à unidade fabril. 

1 

Gestão Topo 

Manutenção 

Infraestruturas 

6 

2f. Os produtos e ingredientes que são 

armazenados fora do edifício estão 

protegidos por grades, embalagens bem 

lacradas ou fechaduras? 

2 

Vasilhame: 

Incorporar um portão com fechadura, para não ocorrer roubo nem sabotagem das 

caixas armazenadas nesse local. 

2 

Gestão Topo 

Manutenção 

Infraestruturas 

9 

Depósito de gasóleo: 

Adicionar um cadeado, de forma a trancar o acesso ao depósito de pessoas não 

autorizadas. Paralelamente, nomear um responsável pelas chaves. 

2 

Gestão Topo 

Manutenção 

Infraestruturas 

9 
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Tabela B1. Plano de ação associado às áreas vulneráveis identificadas no questionário da USDA (continuação) 

Medida IR Ação a tomar 

P
ri

o
ri

d
a

d
e 

Responsável 
Prazo 

(meses) 

4a. Há iluminação adequada em toda a 

instalação? 
6 

Piso técnico: 

Implementar luzes com sensores de movimento nesta área, para facilitar a visão 

nesse piso e dessa forma observar melhor as anomalias e a presença de pessoas 

não autorizadas. 

1 

Gestão Topo 

Manutenção 

Infraestruturas 

6 

4c. Há nos edifícios câmaras de 

segurança para monitorizar as 

instalações? 

6 
Armazém AMPSE/Área produção: 

Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 
1 

Gestão Topo 

Manutenção 

Infraestruturas 

6 

4f. O acesso às áreas de produção, 

armazenamento e outras áreas 

sensíveis é restrito a um pequeno 

número de empregados? 

6 

Área produção: 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou 

seja, correlacionar cores com funções, com vista a facilitar a deteção de pessoal em 

áreas às quais não são autorizados. 

1 Resp. RH 6 

Armazém AMPSE/Área produção: 

Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 
1 Resp. RH 6 

Armazém AMPSE: 

Aplicar uma campainha ou implementar uma porta com sistema de biometria por 

impressão digital, de modo a restringir esta área a empregados designados. 

1 Resp. RH 6 

4j. Realiza-se regularmente um 

inventário das chaves associadas às 

áreas sensíveis da unidade fabril? 

4 

Planificar uma lista para registo de acessos às chaves utilizadas diariamente. 2 
Gestão Topo 

Resp. RH 
9 

Elaborar uma lista referente aos acessos às chaves das áreas mais sensíveis da 

organização, a fim de se proceder, anualmente, à verificação da presença das 

mesmas. 

2 
Gestão Topo 

Resp. RH 
9 

Reformular o documento P.12.14 referente ao registo diário do controlador do cloro 

livre na água, para se proceder ao registo de acesso diário às chaves da Estação de 

tratamento de água (ETA). 

2 
Gestão Topo 

Resp. RH 
9 
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Tabela B1. Plano de ação associado às áreas vulneráveis identificadas no questionário da USDA (continuação) 

Questão IR Ação a tomar 

P
ri

o
ri

d
a

d
e 

Responsável 
Prazo 

(meses) 

5a. Os sistemas de aquecimento, 

ventilação e ar condicionado estão 

seguros, de forma a prevenir o acesso a 

pessoal não autorizado? 

 

6 

Piso técnico: 

Adicionar uma câmara de videovigilância nesta área, com o objetivo de aumentar a 

deteção de pessoas não autorizadas nesta zona, assim como a ocorrência de 

atividades suspeitas. 

1 
Manutenção 

Infraestruturas 
6 

Piso técnico: 

Implementar luzes com sensores de movimento nesta área, para facilitar a visão 

nesse piso e dessa forma observar melhor as anomalias e a presença de pessoas 

não autorizadas. 

1 
Manutenção 

Infraestruturas 
6 

Casas das máquinas: 

Realizar Formação aos funcionários competentes da necessidade de manter as 

portas trancadas, bem como, nomear um responsável pelas chaves das mesmas. 

1 
Manutenção 

Infraestruturas 
6 

5e. O sistema de distribuição e as áreas 

de armazenamento de produtos 

químicos de limpeza ou sanitização 

estão protegidos de pessoal não 

autorizado? 

8 

Lavandaria:  

Realizar Formação aos funcionários competentes da necessidade de manter as 

portas trancadas, bem como, nomear um responsável pelas chaves das mesmas. 

0 Resp. AMPSE 3 

Armazém PQE: 

Realizar Formação aos funcionários competentes da necessidade de manter as 

portas trancadas, bem como, nomear um responsável pelas chaves das mesmas. 

0 Resp. AMPSE 3 

Sala de lavagem/Entrada de pessoal: 

Adicionar um suporte para bidões, com porta e cadeado, para limitar o acesso aos 

mesmos. 

0 Resp. AMPSE 3 

7b. O acesso aos sistemas de controlo 

do processo está protegido por palavra-

passe? 

6 

Proteger os sistemas informáticos dos equipamentos com diferentes níveis de 

acesso, ou seja, diferentes chaves de acessos de acordo com a função de cada 

colaborador. 

1 Resp. SI 6 
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Tabela B1. Plano de ação associado às áreas vulneráveis identificadas no questionário da USDA (continuação) 

Questão IR Ação a tomar 

P
ri

o
ri

d
a

d
e 

Responsável 
Prazo 

(meses) 

8a. Existe uma avaliação na escolha de 

fornecedores de materiais de 

embalagem, rotulagem, ingredientes e 

de matérias-primas, para verificar se 

têm implementado um plano de defesa 

alimentar? 

SP 

Reformular o questionário de fornecedores de produtos e serviços, presente no 

documento P.04.10, para introduzir questões referentes à existência de plano de 

defesa alimentar nas instalações dos mesmos. 

3 Resp. Compras 12 

9e. As cargas recebidas de matérias-

primas, ingredientes e materiais de 

embalagem são obrigadas a apresentar-

se seladas com embalagens invioláveis 

(e documentadas nos documentos de 

transporte)? 

4 

Realizar uma Formação de sensibilização sobre Food Defense aos motoristas da 

organização, focalizada nos comportamentos a adotar durante o transporte de 

matéria-prima (carne), de forma a assegurar que não ocorre adulteração desta ao 

longo do transporte. 

2 
Resp. Entreposto 

Resp. AMPSE 
9 

10b. A carga da expedição está fechada 

e selada com embalagens invioláveis? 

Existe registo dos números dos selos? 

6 

Realizar uma Formação de sensibilização sobre Food Defense aos motoristas da 

organização, focalizada nos comportamentos a adotar durante o transporte de 

matéria-prima (carne), de forma a assegurar que não ocorre adulteração desta ao 

longo do transporte. 

1 Resp. Entreposto 6 

13a. O acesso aos sistemas de 

tubagens utilizado na unidade fabril para 

transferir água potável, óleo ou outros 

ingredientes é restrito? 

4 

Piso técnico: 

Adicionar uma câmara de videovigilância nesta área, a fim de se tornar mais 

percetível, caso ocorra, o acesso de pessoal não autorizado aos sistemas de 

tubagens da unidade industrial. 

2 
Manutenção 

Infraestruturas 
9 

Piso técnico: 

Implementar luzes com sensores de movimento nesta área, para facilitar a visão 

nesse piso e dessa forma observar melhor as anomalias e a presença de pessoas 

não autorizadas 

2 
Manutenção 

Infraestruturas 
9 

 

 



Plano de defesa alimentar numa indústria de carnes 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

125 

Tabela B1. Plano de ação associado às áreas vulneráveis identificadas no questionário da USDA (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão IR Ação a tomar 

P
ri

o
ri

d
a

d
e 

Responsável 
Prazo 

(meses) 

15a. As áreas de armazenamento de 

produtos químicos e perigosos são 

restritas somente a pessoal autorizado? 

8 

Lavandaria:  

Realizar Formação aos funcionários competentes da necessidade de manter as 

portas trancadas, bem como, nomear um responsável pelas chaves das mesmas. 

0 Resp. AMPSE 3 

Armazém PQE: 

Realizar Formação aos funcionários competentes da necessidade de manter as 

portas trancadas, bem como, nomear um responsável pelas chaves das mesmas. 

0 Resp. AMPSE 3 

Sala de lavagem/Entrada de pessoal: 

Adicionar um suporte para bidões, com porta e cadeado, para limitar o acesso aos 

mesmos. 

0 Resp. AMPSE 3 

16c. Existe uma análise dos 

antecedentes e das referências de todos 

os prestadores de serviço que irão 

colaborar em operações mais sensíveis? 

SP 

Além da análise já efetuada às empresas prestadoras de serviços durante as 

contratações, exigir ainda o registo criminal dos funcionários afetos às mesmas que 

irão colaborar em operações mais sensíveis da instalação. 

3 Resp. RH 12 

16h. Existe uma forma de limitar os 

funcionários temporários e prestadores 

de serviços às áreas da unidade 

industrial relevantes para o seu 

trabalho? 

6 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou 

seja, correlacionar cores com funções, de forma a aumentar a perceção de 

indivíduos não autorizados em áreas específicas. 

1 
Resp. RH 

Resp. Qualidade 
6 

16i. Existe alguma forma que 

correlacione um empregado com as 

suas funções, tarefas ou departamento 

no qual está inserido? 

6 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou 

seja, correlacionar cores com as secções ou departamento ao qual os empregados 

estão afetos. 

1 
Resp. RH 

Resp. Qualidade 
6 
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Tabela B2. Plano de ação associado às etapas vulneráveis identificadas nos fluxogramas F.01, F.02 e F.05 

Ameaça IR Medidas preventivas Prioridade 
Prazo 

(meses) 

A1 

C1 

D1 

4 
Realizar uma Formação de sensibilização sobre Food Defense aos motoristas da organização, 
focalizada nos comportamentos a adotar durante o transporte de produtos. 

1 6 
6 

A2 

D2 
4 

Realizar uma Formação de sensibilização sobre Food Defense aos motoristas da organização, 
focalizada nos comportamentos a adotar durante o transporte de produtos. 

2 9 

Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 2 9 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou seja, 
correlacionar cores com as secções ou departamento ao qual os empregados estão afetos. 

2 9 

A3 

D3 
6 

Realizar uma Formação de sensibilização sobre Food Defense aos motoristas da organização, 
focalizada nos comportamentos a adotar durante o transporte de produtos. 

1 6 

Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 1 6 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou seja, 
correlacionar cores com as secções ou departamento ao qual os empregados estão afetos. 

1 6 

Verificação mensal da rotulagem dos alergénios e ingredientes. 1 6 

Controlo de etiquetagem/rotulagem com indicação da hora 1 6 

A4 4 

Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 2 9 

Além da análise já efetuada às empresas prestadoras de serviços durante as contratações, 
exigir ainda o registo criminal dos funcionários afetos às mesmas que irão colaborar em 
operações mais sensíveis da instalação 

2 9 

A5 

D4 

E2 

2 
Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 2 9 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou seja, 
correlacionar cores com as secções ou departamento ao qual os empregados estão afetos. 

2 9 

6 

Proteger os sistemas informáticos dos equipamentos com diferentes níveis de acesso, ou seja, 
diferentes chaves de acessos de acordo com a função de cada colaborador. 

1 6 

Verificação mensal da conformidade dos todos os parâmetros de cada equipamento. 1 6 
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Tabela B2. Plano de ação associado às etapas vulneráveis identificadas nos fluxogramas F.01, F.02 e F.05 (continuação) 

Ameaça IR Medidas preventivas Prioridade 
Prazo 

(meses) 

A6 6 

Aplicar uma balança após ultracongelação/Flow-Pack para pesagem e identificação de cada 

caixa. 
1 6 

Elaboração de catálogo com dimensões e características de todos os produtos produzidos 

na secção. 
1 6 

Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 1 6 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou seja, 

correlacionar cores com as secções ou departamento ao qual os empregados estão afetos. 
1 6 

A7 4 

Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 1 6 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou seja, 

correlacionar cores com as secções ou departamento ao qual os empregados estão afetos. 
1 6 

A8 8 

Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 0 3 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou seja, 

correlacionar cores com as secções ou departamento ao qual os empregados estão afetos. 
0 3 

B1 8 

Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 0 3 

Aplicar uma campainha ou implementar uma porta com sistema de biometria por impressão 

digital, de modo a restringir esta área a empregados designados. 
0 3 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou seja, 

correlacionar cores com as secções ou departamento ao qual os empregados estão afetos. 
0 3 
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Tabela B2. Plano de ação associado às etapas vulneráveis identificadas nos fluxogramas F.01, F.02 e F.05 (conclusão) 

Ameaça IR Medidas preventivas Prioridade 
Prazo 

(meses) 

A9 

B2 

D5 

8 

Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 0 3 

Aplicar uma campainha ou implementar uma porta com sistema de biometria por 

impressão digital, de modo a restringir esta área a empregados designados. 
0 3 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou seja, 

correlacionar cores com as secções ou departamento ao qual os empregados estão afetos. 
0 3 

Realizar Formação aos funcionários competentes da necessidade de manter as portas 

trancadas, bem como, nomear um responsável pelas chaves das mesmas. 
0 3 

Adicionar, na sala de lavagens e entrada do pessoal, um suporte para bidões com porta e 

cadeado, para limitar o acesso aos mesmos. 
0 3 

A10 

B3 

D6 

8 

Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 0 3 

Aplicar uma campainha ou implementar uma porta com sistema de biometria por 

impressão digital, de modo a restringir esta área a empregados designados. 
0 3 

Reformular as fardas consoante as funções exercidas no seio da organização, ou seja, 

correlacionar cores com as secções ou departamento ao qual os empregados estão afetos. 
0 3 

Aumentar a amostragem do controlo de inspeção para 2 vezes por ano. 0 3 

B4 8 
Adicionar câmaras de videovigilância em locais específicos. 0 3 

Aumentar a amostragem do controlo de substâncias radioativas para 2 vezes por ano. 0 3 
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Anexo C – Diagramas de fluxo do processo 

O Anexo C contém todas as sequências de operações que os diversos produtos são sujeitos na 

organização a fim de ser comercializados. Estas sequências encontram-se agrupadas em três 

fluxogramas distintos consoante as características do produto final desejado, nomeadamente F.01, F.02 

e F.05.  

Na Figura C1 estão representadas as etapas de processamento do fluxograma F.01 que dizem 

respeito às secções de Entreposto e Desmancha. Por outro lado, na Figura C2 está ilustrado o fluxograma 

F.02 enquanto que na Figura C3 está ilustrado F.05, que correspondem às seções de Preparados de 

Carne e Corte Fino, respetivamente. 



Anexos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

130 

Figura C1. Representação esquemática da sequência de operações afetas à secção de Entreposto e Desmancha 

(F.01)..
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Figura C2. Representação esquemática das sequências de operações afetas à secção de Preparados de Carne (F.02). 
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Figura C3. Representação esquemática da sequência de operações afetas à secção de Corte Fino (F.05). 
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Anexo D – Informações da empresa 

Neste anexo, estão presentes as ações já concretizadas pela equipa de TACCP durante o período 

em estudo, que foram propostas na etapa 11 do plano de defesa alimentar. 

 

 

Figura D1. Documento referente ao inventário das chaves mais sensíveis da organização. 
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Figura D2. Documento do inventário anual das chaves mais sensíveis presentes na organização. 

 

 



Plano de defesa alimentar numa indústria de carnes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

135 

 

 

Figura D3. Documento detalhado dos acessos autorizados ao armazém AMPSE, bem como as funções que os 
mesmos desempenham nesta zona da unidade industrial. 
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Figura D4. Registo dos níveis de cloro livre na água da ETA e de acesso às chaves da mesma. 
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Figura D5. Inquérito realizado pela empresa aos fornecedores de produtos e serviços. 
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Figura D6. Panfleto (parte frontal) de suporte para a formação realizada aos motoristas no âmbito do Food Defense. 
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Figura D7. Panfleto (parte traseira) de suporte para a formação realizada aos motoristas no âmbito do Food Defense. 
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