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Através dos financiamentos EEA Grants e Norway Grants, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega contribu-
em para a redução das disparidades sociais e económicas e para o reforço das relações bilaterais com os 
países beneficiários na Europa. Os três países cooperam estreitamente com a UE através do Acordo sobre 
o Espaço Económico Europeu (EEE). Para o período de 2009-14, os EEA Grants e Norway Grants contribuí-
ram com o valor de € 1790 milhões. A Noruega contribui com cerca de 97% do financiamento total. O 
financiamento está disponível para as ONGs, instituições de pesquisa e académicas, e setores público e 
privado nos 12 novos estados membros da UE, e na Grécia, Portugal e Espanha. Há uma ampla coopera-
ção com entidades estatais de doadores e as atividades podem ser executadas até 2016. As principais 
áreas de apoio são: a proteção do ambiente e as alterações climáticas; a investigação e bolsas de estu-
dos; a sociedade civil; a saúde e as crianças; a igualdade de género; a justiça e o património cultural.  

As 5 Chaves para uma Alimentação mais Segura1  

são um conjunto de indicações simples e fáceis 

de memorizar e utilizar, que têm uma base     

científica sólida e que podem contribuir para a 

higiene e segurança dos alimentos. 

 

1. Mantenha a limpeza 

2. Separe alimentos crus de alimentos 

cozinhados 

3. Cozinhe bem os alimentos 

4. Mantenha os alimentos a              

temperaturas seguras 

5. Use água e matérias-primas seguras 

 Lave as mãos antes de iniciar a preparação dos 

alimentos e, frequentemente, durante todo o 

processo 

 Lave as mãos depois de ir à casa de banho 

 Higienize todos os equipamentos, superfícies e 

utensílios utilizados na preparação dos alimen-

tos 

 Proteja as áreas de preparação e os alimentos 

de insetos, pragas e outros animais 

 Separe carne e peixe crus de outros alimentos 

 Utilize diferentes equipamentos e utensílios, 

como facas ou tábuas de corte, para alimentos 

crus e alimentos cozinhados 

 Guarde os alimentos em embalagens ou recipi-

entes fechados, para que não haja contacto 

entre alimentos crus e alimentos cozinhados 

 Deve cozinhar bem os alimentos, especialmen-

te carne, ovos e peixe 

 As sopas e guisados devem ser cozinhados a 

temperaturas acima dos 70ºC. Use um  termó-

metro para confirmação. No caso das carnes, 

assegure-se que os seus exsudados são claros 

e não avermelhados. 

 Se reaquecer alimentos já cozinhados assegure

-se que o processo é o adequado 

 Não deixe alimentos cozinhados, mais de 2 ho-

ras, à temperatura ambiente 

 Refrigere rapidamente os alimentos cozinhados 

e/ou perecíveis (preferencialmente abaixo de 

5ºC) 

 Mantenha os alimentos cozinhados quentes 

(acima de 60ºC) até ao momento de serem 

servidos 

 Não armazene alimentos durante muito tempo, 

mesmo que seja no frigorífico 

 Não descongele os alimentos à temperatura 

ambiente 

 Use água potável ou trate-a para que se torne 

segura 

 Selecione alimentos variados e frescos 

 Escolha alimentos processados de forma segu-

ra, como o leite pasteurizado 

 Lave frutas e hortícolas, especialmente se fo-

rem comidos crus 

 Não use alimentos com o prazo de validade 

expirado 
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