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Análises em laboratório provam que quase metade das refeições de bacalhau 
apresentam má qualidade, devido a mau fabrico e conservação. 
Seis também falham na higiene 

Higiene duvidosa 
12 em 26 refeições à venda chumbadas
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O
que têm em comum o 
bacalhau com natas pronto a 
comer e o regulamento 
sobre critérios 
microbiológicos dos géneros 

alimentícios? Ambos estão mal de saúde: 
há falhas na higiene e na conservação 
daquela refeição e a lei, ao definir apenas 
critérios para os microrganismos 
patogénicos, não garante a qualidade 
global dos alimentos prontos a comer. 
A aliança entre uma lei mais exigente e 
boas práticas de fabrico é a chave para 
garantir a segurança alimentar. No nosso 
estudo, encontrámos à venda pratos de 
bacalhau takeaway de fraca qualidade. Nas 
zonas de Lisboa e do Porto, em 26 
refeições prontas a comer, chumbámos 12. 
Refrigeradas ou aquecidas, dois fatores — 
má conservação e higiene — pesaram na 
classificação final. Já enviámos os 
resultados para a Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica (ASAE) e para a 
Direção-Geral de Alimentação e 
Veterinária.  
É certo que não encontrámos bactérias 
que ponham em risco a saúde de quem as 
consome. Mas este facto não pode servir 
de argumento atenuante para o panorama 
que encontrámos nas principais cadeias 
de supermercados. Celeiro, Continente, 
El Corte Inglés, Jumbo, Pão de Açúcar, 
Pingo Doce e Super Cor nem sempre ficam 
bem na fotografia do nosso estudo. 
Se algumas lojas conseguem excelentes 
resultados, outras ficam bastante 
tremidas. Ou seja, basta falhar um 
procedimento — por exemplo, mãos ou 
utensílios mal lavados — para a qualidade 
do prato ficar comprometida. Daí a 
importância de seguir as boas práticas de 
higiene. Não é admissível que uma 
refeição seja confecionada sem aplicar 
com rigor as regras definidas para a área 

como analisámos 
26 refeições

Visitámos 26 lojas com refeições 
takeaway na zona de lisboa e do Porto. 
comprámos e analisámos 26 pratos de 
bacalhau. após a compra,  colocámo-
-las de imediato em carrinha refrigerada 
para as transportar para o laboratório, na 
embalagem original, evitando 
contaminações posteriores. registámos 
ainda as temperaturas dos produtos. 

conservação e higiene 
Procedemos à deteção e quantificação 
de bactérias relevantes para avaliar a 
qualidade microbiológica das refeições: 
indicadoras das condições de fabrico e 
de conservação (microrganismos a 
30ºc), da higiene (Enterobacteriaceae e 
Escherichia coli) e ainda patogénicos 
(Salmonella, Clostridium perfringens, 
estafilococos coagulase positiva e 
Listeria monocytogenes). 

da venda de alimentos. É fundamental 
apostar na prevenção e imperativo haver 
um controlo rígido de qualidade. 
A higiene, desde a fase de preparação até 
ao produto final, é uma questão 
fundamental que envolve instalações e 
confeção, manipulação e conservação. 
Na pág. 17 confira os pormenores 
importantes.

má conservação 
em quase metade  
Das 26 refeições analisadas, 12 
apresentaram resultados negativos ao 
nível da contagem de microrganismos a 
30ºC, que dão uma ideia da contaminação 
geral do produto e do estado de 
conservação. Uma contagem elevada 
daqueles microrganismos pode ser 
sinónimo de uma refeição mal conservada 
pelo simples facto de não ter sido mantida 
à temperatura adequada. Por sua vez, é 
possível que tenha ocorrido uma 
contaminação durante o período em que o 
prato se encontrou no expositor. 
Recomenda-se que as refeições 
refrigeradas sejam mantidas no expositor 
a uma temperatura entre 0 e 4ºC, 
enquanto os pratos quentes devem ser 
conservados acima de 65ºC. Embora não 
esteja em causa a saúde pública, os 
microrganismos encontrados acusam 
problemas de conservação e de 
preparação que fazem descer a fasquia 
da qualidade de uma refeição vendida ao 
público.  

Higiene inaceitável  
Detetámos presenças indesejáveis de 
Enterobacteriaceae em seis refeições. 
A maioria destas bactérias habita no 
intestino do Homem e dos animais. São, 
portanto, indicadores úteis para avaliar a 
qualidade higiénica. Estes resultados 

Higiene duvidosa 
12 em 26 refeições à venda chumbadas
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conservação 
Procedemos à con-
tagem de microrga-
nismos a 30ºC,  in-
dicadores das con- 
dições de fabrico e 
de conservação.

higiene 
Verificámos a pre-
sença de indicadores 
de falta de higiene 
(enterobactérias e 
E. coli).

Patogénicos 
Pesquisámos a pre- 
sença de microrga-
nismos potencial-
-mente patogéni-
cos, como  a Salmo-
nella spp., C. perfrin-
gens, estafilococos 
coagulase positiva e 
L. monocytgenes, 
capazes de provocar 
toxi-infeções ali-
mentares. 
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LISBOA
conTinenTe BoM Dia  
Av. Praia da Vitória e Av. Defensores Chaves, 7 a 9A 9,96 espiritual refrigerado A A A A

inTerMarchÉ  
R. D. Afonso Albuquerque, Santa Iria de Azoia 11,99 com natas aquecido A A A A

Pingo Doce  
Av. 5 Outubro, 95 9,99 empadão 

com espinafres refrigerado A A A A

ceLeiro  
Av. António Augusto de Aguiar, 130 A 6,50/dose com natas aquecido B A A B

conTinenTe MoDeLo  
Estrada Nacional 10, km 129, 6, Alverca 9,96 com natas refrigerado C A A C

e. LecLerc  
Av. Aristides Sousa Mendes, 79, S. Domingos de Rana 9,79 à Brás refrigerado C A A C

Pingo Doce  
R. Projetada à Azinhaga dos Ulmeiros 9,99 espiritual refrigerado C A A C

JUMBo  
Centro Comercial Almada Forum 11,99  à Brás aquecido D D A D

Pingo Doce  
E.N. 10, Urb. Solar das Marinhas, Póvoa de S. Iria 9,99 espiritual refrigerado D A A D

ceLeiro 
 Av. da República, 83-C 6,50/dose  com cogumelos aquecido E A A E

ceLeiro  
R. 1.º Dezembro 65 6,50/dose  com cogumelos aquecido D E A E

conTinenTe  
Centro Comercial Vasco da Gama 9,96  com natas refrigerado E A A E

conTinenTe  
Centro Comercial Colombo 9,96  com natas refrigerado E D A E

eL corTe ingLÉs  
Av. António Augusto de Aguiar, 31 17,25  à Gomes de Sá refrigerado E E A E

JUMBo  
Centro Comercial Alegro, Carnaxide 9,99  com natas refrigerado E C A E

Pão De açÚcar  
Centro Comercial Amoreiras 9,99  com natas aquecido D E A E

Pingo Doce  
E.N. 10, Retail Park, Alverca do Ribatejo 9,99  espiritual refrigerado E A A E

sUPer cor  
Alameda dos Oceanos, 29 15,75  com grão refrigerado E C A E

PORTO
conTinenTe  
R. dos Campeões Europeus, 28/34, Dolce Vita 9,96  com natas refrigerado A A A A

JUMBo  
C. C. Arrábida Shopping, Vila Nova de Gaia 9,99  com natas refrigerado A A A A

JUMBo 
C. C. Mar Shopping, Matosinhos 9,99  com natas aquecido A A A A

conTinenTe  
Lugar de Ardegães, Apart. 1009, Águas Santas 9,96  com natas refrigerado B A A B

Pingo Doce  
R. D. Maria Faria, 230, Maia 9,99  espiritual refrigerado C A A C

Pingo Doce  
R. da Passagem, Valongo 9,99  espiritual refrigerado C A A C

Pingo Doce  
R. Passos Manuel, 221/223 9,99  espiritual aquecido C C A C

conTinenTe  
Gaia Shopping 9,96  com natas refrigerado E E A E
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podem ser interpretados como um sinal 
de lacunas ao nível da higiene (cozedura 
inadequada ou contaminação posterior) e 
de temperaturas de conservação 
demasiado elevadas. Falta de higiene do 
funcionário que manipula as refeições, 
das superfícies, dos utensílios ou das 
bancadas são fatores que podem contribur 
para este cenário. A contaminação 
cruzada pode ser outro dos motivos e 
ocorre na sequência, por exemplo, da 
utilização dos mesmos utensílios para 
alimentos crus e confecionados, bem 
como da lavagem insuficiente dos talheres 
e das  mãos. 
A boa notícia é que não encontrámos 
E. coli., nem microrganismos patogénicos 
suscetíveis de causar toxi-infeções graves.

Temperatura fora de controlo
Preservar a qualidade de uma refeição 
envolve o controlo da temperatura já que 
esta, quando incorreta, pode favorecer o 
crescimento e multiplicação de uma carga 
microbiana que inicialmente é pequena. 
Esta situação encontra-se incluída nas más 
condições de conservação.
Registámos, sempre que se encontrava 
visível, a temperatura indicada no 
expositor. Medimos ainda a temperatura 
no próprio alimento. Nos expositores 
refrigerados, as temperaturas registadas 
variaram entre –2,8 e 4,5º C. Apesar de se 
aproximarem do recomendável, as 
medições que realizámos nas próprias 
refeições apresentaram grandes 
diferenças, com valores a oscilar entre os 
5,6 e os 15,1ºC. São já temperaturas 
propícias ao desenvolvimento microbiano. 
As temperaturas dos expositores para 
refeições aquecidas variavam entre 32,5 e 
80ºC. Medimos também nas refeições e os 
valores eram bastante inferiores: entre os 
31,1 e os 62,3ºC. A temperatura de 32,5ºC, 
distante dos recomendados 65ºC, é 
propícia ao crescimento de micróbios.
Em 11 expositores, o termómetro não 
estava visível e em 3 nem sequer foi 
possível realizar a leitura, dado o aparelho 
não registar a temperatura. Nestas 
situações, o consumidor não dispõe de 
nenhuma informação sobre a temperatura 
de conservação. 

critérios microbiológicos 
precisam-se
A origem dos surtos de intoxicações 
alimentares reside sobretudo no  
desconhecimento ou descuido 
generalizado pelas regras básicas de 
higiene. Para evitar dissabores, é 
necessário investir na formação 
profissional contínua dos funcionários 
que manipulam alimentos. 

OLhO vIvO nO BALcãO cOm cOmIdA feITA 
Decidiu abandonar os dotes de cozinheiro por um dia e comprar comida já feita? 
Verifique alguns pormenores que podem fazer a diferença. na loja, há que seguir 
regras em três frentes: instalações e confeção, manipulação e conservação .

As condições higiénicas do local de 
venda das refeições prontas a comer são 
cruciais. Nenhum lugar com higiene 
inadequada garante  boa qualidade dos 
alimentos que vende. 

Observe as condições do expositor. Veri-
fique, por exemplo, se cada refeição 
dispõe do seu utensílio próprio. Só dessa 
maneira se evita a contaminação 
cruzada, ou seja, a transferência de 
micróbios de um alimento contaminado, 
normalmente cru, para outro alimento. 
A contaminação pode também ocorrer 
através das mãos ou dos equipamentos.

Repare se as refeições prontas a comer 

se encontram em expositores 
refrigerados ou aquecidos, bem como se 
a temperatura dos mesmos é visível. 
Em caso afirmativo, verifique se 
apresenta uma temperatura inferior a 
4ºC, no caso dos refrigerados, e acima de 
65ºC no caso dos aquecidos. Caso 
contrário, alerte o responsável da loja.

Verifique se o funcionário usa touca, 
luvas e avental, e ainda se as refeições 
prontas a comer se encontram junto de 
outros produtos alimentares crus. 

Deixe a compra destas refeições para o 
final, para não permanecerem muito 
tempo à temperatura ambiente.

cOnSeRvAçãO

InSTALAçÕeS
e cOnfeçãO

Utensílios, aparelhos e 
equipamentos em contacto 
com os alimentos devem 
permitir limpeza e 
desinfeção adequadas e 
estar em bom estado de 
conservação e limpeza. 
Segurança e salubridade do 
alimento,  temperatura 
adequada e  armazenagem 
higiénica são regras a 
seguir.

Os alimentos devem 
permanecer o mínimo de 
tempo possível à temperatura 
ambiente. Os crus devem 
estar separados dos 
cozinhados. Após a confeção a 
quente, há que reduzir a 
manipulação. Os 
equipamentos nos locais de 
exposição devem exibir um 
indicador de temperatura. 

mAnIPULAçãO
É proibido usar joias e 
bijutarias, exceto a aliança. 
As unhas devem estar 
curtas, limpas e sem verniz. 
A farda, de cor clara, para 
realçar a sujidade, 
recomenda-se, bem como a 
touca a cobrir o cabelo. 
É aconselhável um exame 
médico por ano. Em caso de 
doença, não deve haver 
contacto com os alimentos.
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“Falta controlar as 
temperaturas e formar 
melhor os funcionários”
rita rodrigues, relações institucionais

como avalia os resultados do nosso 
estudo?
Apesar de assinalarmos melhorias 
importantes, em especial face ao estudo 
anterior, uma vez que não encontrámos 
microrganismos patogénicos capazes 
de provocar toxi-infeções alimentares, 
as falhas detetadas continuam a 
representar um problema que tarda em 
ser resolvido. A má conservação destes 
alimentos, no período de exposição, é 
um obstáculo claro à confiança dos 
consumidores.

Quais as principais reivindicações e 
aspetos a ser alterados? Que medidas 
devem ser tomadas para melhorar 
as refeições prontas a comer?
Já há alguns anos que denunciamos 
casos de falta de higiene nos alimentos 
e registamos as melhorias que vamos 
encontrando. Porém, não podemos 
melhorar isoladamente um fator e 
descurar outros. Destaco as duas áreas 
que nos suscitam maior apreensão: as 
temperaturas de comercialização e a 
formação do pessoal que manipula os 
alimentos. O problema não é de fácil 
localização. É necessário mais formação, 
com especial enfoque nos processos de 
fabrico, higiene pessoal e correta 
conservação e comercialização destas 
refeições. Já existe um Código de Boas 
Práticas da Distribuição Alimentar, falta 
o controlo efetivo da sua 
implementação. Trata-se de uma 
aposta fundamental para a melhoria da 
qualidade dos alimentos expostos. 

apesar de muitas refeições terem 
pouca qualidade, não desrespeitam a lei, 
por esta ser pouco exigente. Do ponto 
de vista legislativo, o que falta 
implementar? 
É urgente criar legislação que defina 
parâmetros microbiológicos mais 
completos. A defesa dos consumidores 
não é uma conquista estática. As leis e 
os procedimentos têm de ser 

decO PROTeSTe enTRevISTA

Lavar as mãos, utilizar vestuário protetor 
lavado (avental, touca e luvas) e separar os 
utensílios usados para alimentos crus e 
para os já confecionados, entre outros, 
influenciam bastante a qualidade do prato 
servido. Os resultados do nosso estudo são 
inequívocos: indicam falta de 
conhecimento ou negligência quanto às 
regras de higiene. 
Torna-se necessário criar legislação com 
parâmetros microbiológicos mais 
completos. O regulamento europeu sobre 
critérios microbiológicos dos géneros 
alimentícios é incompleto, dado 
contemplar só alguns parâmetros. 
Por essa razão, recorremos aos Valores 
Guia para alimentos prontos a comer 
preparados em estabelecimentos de 
restauração do Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricado Jorge, bem como da Agência de 
Saúde Inglesa.  

continente e e. leclerc 
mais baratos
O takeaway tem vindo a desenvolver-se de 
forma visível. Mais barato do que ir ao 
restaurante, embora mais dispendioso do 
que confecionar refeições em casa, trata-
se de uma opção que vence pela vertente 
muito prática.
Os pratos de bacalhau prontos a comer 
apresentam um preço médio por 
quilograma a rondar 10 euros. Não há 
variações nos vários estabelecimentos da 
mesma cadeia de supermercados. Mas, 
para o mesmo prato, as diferenças entre 
cadeias podem rondar os 2 euros. 
Encontrámos a maior diferença no 
bacalhau à Brás. No Jumbo, o preço por 
quilograma rondava os € 11,99, enquanto 
no E. Leclerc custava apenas € 9,79, 
menos € 2,20 por quilograma. Em Lisboa, 
no bacalhau com natas as diferenças são 
idênticas, entre um mínimo de € 9,96 por 
quilo no Continente e um máximo de 
€ 11,99, no Intermarché. ¬

Bacalhau pronto a comer

melhorados e é preciso contribuir para a 
definição de critérios microbiológicos 
mais exigentes. E é necessário fiscalizar. 
Os operadores têm de ser apoiados na 
implementação de medidas mais 
rigorosas, mas também têm de ser 
visivelmente responsabilizados pelo seu 
incumprimento. 

Que efeito se espera da comunicação 
dos resultados do estudo à asae e à 
Direção-Geral de Veterinária? 
Trata-se de campos distintos. Da ASAE, 
esperamos que intervenha colaborando 
pedagogicamente com os operadores, 
alertando-os para os requisitos que têm 
de cumprir. Mas é preciso, talvez, ser 
mais proativa e ter uma intervenção 
mais visível a este nível. E, depois, que 
fiscalize. Da Direção-Geral de 
Veterinária, esperamos que abra a 
discussão pública sobre a alteração legal 
que propomos. Parece-nos a entidade 
indicada para desencadear este 
processo e contribuir para a mudança 
necessária. A DECO continua disponível 
para colaborar a todos os níveis.

mais de 150 receitas apetitosas. 
encomende em www.deco.proteste.pt/

guiaspraticos 


