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Segurança Alimentar

Assim sendo, aqui ficam algumas dicas úteis para os 

dias que se avizinham:

1. Se optar por levar sandes por exemplo, estas deverão 

ser embrulhadas em papel de alumínio, transportadas 

dentro de uma bolsa térmica ou geleira, e serem consu-

midas num prazo máximo de 4h. Evitar recheios que se 

deteriorem facilmente com o calor, tais como molhos 

de iogurte ou maionese, queijo fresco, camarão, etc.

2. A água, que é essencial nestes dias, pode ser coloca-

da no dia anterior no congelador, e retirada no próprio dia 

antes de sair, de forma a manter mais facilmente a sua 

temperatura. Deve dar preferência às garrafas de 

vidro, que ao contrário de muitas garrafas de plásti-

co, não libertam os BPA, compostos nocivos à saúde 

que estão na constituição de muitos materiais em 

plástico.

3. As frutas se forem inteiras, podem ser transportadas 

em sacos de conservação de alimentos, dentro da bolsa 

térmica ou geleira. Se optar por levar a fruta já arranjada 

e cortada, deve dar preferência também às embalagens 

em vidro e que possibilitem o seu fecho de forma 

hermética. Uvas, melancia e melão são boas escolhas 

para levar desta forma. Maçãs ou bananas devem ser 

transportadas sem estarem arranjadas ou cortadas, 

uma vez que oxidam rapidamente.

4. Os alimentos que forem consumidos até 1h depois 

de sair de casa, podem ser transportados em bolsa 

térmica, desta forma a sua temperatura não será altera-

da. Se o consumo dos alimentos ultrapassar este perío-

do, será necessário transporta-los numa geleira com 

placas de refrigeação.

5. As oleaginosas, como as nozes, caju, amêndoas, 

são boas opções, uma vez que o risco de contami-

nação destes alimentos é consideravelmente mais 

baixo. 

O ideal é que os alimentos que regressarem a casa, 

nas bolsas térmicas ou geleiras, sejam descartados, 

por isso é importante levar só a quantidade que irá 

consumir, a fim de evitar desperdícios.

É sempre preferível o transporte de alimentos por si, nas 

condições acima referidas, do que o seu consumo nos 

estabelecimentos afectos às praias ou piscinas. 

Nestes locais, nunca terá a certeza se o transporte, 

acondicionamento, conservação e manipulação dos 

alimentos são feitos nas condições adequadas de 

higiene e segurança alimentar.

Bons passeios de Verão!

Andreia Jalles

Técnica Superior de Segurança no Trabalho

Técnica de Segurança Alimentar

Já todos pensamos 

no Verão, nas férias, 

nos fatos de banho, 

nos dias quentes de 

praia ou de piscina.

Já ninguém sai de casa 

sem uma marmita atrás, 

há que ter atenção e 

algum cuidado, no 

transporte e conservação 

de alimentos, nos dias em 

que o calor se faz sentir, a 

fim de ev i t a r a 

contaminação de 

alimentos e toxinfecções 

alimentares, que daí 

possam advir.
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medicina no trabalho

O Serviço Médico Permanente celebrou Protocolo com as seguintes entidades:

- Clínica Alba, com clínicas situadas em Almodôvar, Alcobaça, Braga, Cantanhede, Évora, Figueira da Foz, 

Guimarães, Lagoa, Lisboa (Campo Pequeno e Rua Castilho), Lixa, Porto, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia;

- Smile Up, que tem clínicas situadas em Albufeira, Aveiro, Barreiro, Barcelos, Caldas da Rainha, Coimbra, 

Covilhã, Espinho, Faro, Figueira da Foz, Funchal, Guimarães, Ílhavo, Lisboa (Alfragide, Alvalade e Lumiar), Maia, 

Matosinhos, Portimão, Porto (Campo Alegre, Trindade e Santa Catarina), Vila Nova de Gaia, Vila Real e Viseu;

- José Gomes Duarte- Imagiologia Médica das Antas, localizada no Porto;

- Clínica Gondomédica, situada em Gondomar;

- Microcular, British Hospital, situada em Lisboa;

- Fátima Maria Pereira Terras, situada em Torres Vedras;

- Italdente, localizada em Torres Novas;

- Sumário Eloquente, em Portimão.
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médico em casa
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APOIO DOMICILIÁRIO 

Com as famílias cada vez mais ausentes pelas condições do atual mercado de trabalho, os idosos 
estão cada vez mais dependentes de terceiros para as atividades do dia a dia.
O SMP presta o Serviço de Apoio Domiciliário, 24 horas por dia e todos os dias do ano, na zona da 
grande Lisboa.
Um serviço adaptado e ajustado à medida das necessidades de cada cliente.

Esclareça todas as suas questões e peça-nos um orçamento gratuito, através do 
210 056 710.


