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O Isslam como Religião Divina Universal é um códi-
go de vida que visa orientar o Ser Humano em todas 
as situações da sua vida, de modo a que alcance o 
bem-estar físico e espiritual. Esta harmonia e equilí-
brio interno com o meio envolvente é assim alcan-
çada.

Relativamente à alimentação, a doutrina Islâmica 
respeita as necessidades nutricionais do Ser Huma-
no, garantindo o seu bem-estar físico, visando uma 
perfeita relação com Allah (Deus) e todas as suas 
criaturas. Para um produto de comida e bebida ser 
aprovado para o consumo, estar de acordo com as 
leis dietéticas do Isslam, conforme especificado no 
Alcorão (livro sagrado). A saúde é uma caracterís-
tica chave incorporada em todos os ensinamentos 
e instruções do Isslam, o que for Halal conduzirá a 
boa saúde, e o que for Haram vai conduzir a alguma 
forma de doença e sofrimento. Perante o Isslam, o 
consumo voluntário de qualquer alimento Haram, é 
considerado um delito, pelo que é obrigatório para 
todo o muçulmano, o consumo de alimentos Halal, a 
não ser que esteja numa situação em que a sua vida 
se encontre em risco. Halal e Haram são termos uni-
versais que se aplicam a todas as facetas da vida do 
muçulmano.

Em relação à comida e bebida, estudiosos islâmicos 

estabeleceram três orientações: 
1. Só devem ser consumidos apenas comida e produ-
tos alimentares Halal.  
2. A comida e produtos alimentares devem ser obti-
dos através de meios Halal.  
3. O material em contacto com a comida ou produ-
tos alimentares não deve ser prejudicial à saúde.

Os produtos halal são determinados com base na 
sua pureza e limpeza, e apesar de existirem algumas 
complexidades de âmbito regional ou outras, há ca-
sos de alimentos que são primariamente haraam.

Halal é uma pala-
vra árabe que sig-
nifica permissível 
ou legal.

O oposto de Halal 
é Haram, que sig-
nifica proibido ou 
ilegal.
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1.1. Mercado Halal - Características e Especifi-
cidades

O mercado de alimentos halal cresceu fortemen-
te na última década e representa cerca de 20% da 
indústria alimentar global, apesar de que a Ummah 
não ser um mercado global homogéneo, mas frag-
mentado devido, a diferentes interpretações do que 
significa o termo halal, a enormes diferenças no ren-
dimento disponível nos vários países, diferentes ati-
tudes, identidade étnica e religiosidade. 

Espera-se um aumento da população e rendimento 
dos consumidores halal, juntamente com um cresci-
mento previsto na procura de alimentos em mais de 
70% até 2050. 

A religião muçulmana é a que mais cresce no mundo 
dando origem a um crescimento anual do consumo 
de alimentos halal estimado em 16%. Observa-se, 
hoje, uma maior consciência entre os muçulmanos 
sobre a necessidade de consumir apenas alimentos 
halal justificando alguns valores em países como a 
Rússia onde se verifica uma crescente procura por 
produtos halal entre 30% e 40% por ano.

Para além do grande número de muçulmanos, a se-
gunda força motriz por trás do crescimento do 

mercado halal é atribuída a mudanças de compor-
tamento, evidente pela participação e envolvimento 
de organizações e países não-muçulmanos onde a 
escolha halal tem crescido como um padrão de esti-
lo de vida. Esta mudança de paradigma em questões 
globais como sustentabilidade, proteção ambiental 
e ao bem-estar do animal, o potencial de crescimen-
to da indústria halal tornou-o num mercado lucra-
tivo para ser aproveitado e apresentado como uma 
grande oportunidade global, tal como se observa no 
Reino Unido onde há mais de 2 milhões de muçul-
manos e, no entanto, há 6 milhões de consumido-
res de carne halal. Como tal, os valores promovidos 
pela halal - responsabilidade social, manejo da terra, 
justiça social e económica, bem-estar animal e inves-
timento ético – têm reunido interesse para além da 
sua conformidade religiosa. A popularidade de e pro-
cura, produtos de certificados halal entre os consu-
midores não-muçulmanos tem aumentado devido a 
que mais consumidores estão à procura de produtos 
seguros, de alta qualidade e éticos.

Cerca de 60% da população dos países muçulma-
nos tem menos de 30 anos de idade. Esta geração 
jovem são os agentes de mudança para a indústria 
de halal. Eles exigem uma gama diversificada de bens 
de consumo halal que respondam às suas necessi-
dades nutricionais e estilo de vida, específicos da fé 



Guia Halal10

islâmica. De acordo com um estudo da Ogilvy Noor 
(citado pela EDBIZ Consulting, 2012) estes jovens 
têm formação académica, são tecnologicamente es-
clarecidos e conectados e bem integrados nas redes 
sociais. Isto tem implicações significativas sobre os 
produtos halal e em como esta nova geração de con-
sumidores muçulmanos tem o poder de influenciar 
a negociabilidade de quaisquer produtos ou serviços 
através da utilização de meios de comunicação so-
ciais. Este relatório, também revelou que este novo 
grupo de consumidores muçulmanos forma uma re-
lação profunda com marcas e procura as que abra-
çam valores importantes como a humildade, pureza, 
transparência e união. Mais de 80% quer comprar 
marcas que oferecem suporte da sua identidade cul-
tural e religiosa sendo um grupo de consumidores 
muçulmanos mais dinâmico em seus gostos, prefe-
rências e valores.

Outra mudança de destaque no estilo de vida do mu-
çulmano é a inclinação para a conveniência, comida 
de “pronto-a-comer” ao invés de cozinhar a partir do 
zero. Eles também têm um sabor mais sofisticado, 
criando uma procura por produtos halal “high-end”. 
A evolução do gosto do consumidor e estas tendên-
cias, não só prometem uma demanda crescente de 
alimentos halal mas também requerem a diversifica-
ção do mercado halal com foco na origem do ingre-

diente, benefícios para a saúde e qualidade. 

Até uma década atrás, os produtos halal alimentos 
eram oferecidos no bairro e lojas tradicionais, talhos. 
O mercado halal tem testemunhado uma mudança 
universal nas cadeias de procura e oferta de produ-
tos de comida halal. Cada vez mais são feitos dis-
poníveis em lojas mais do estilo ocidental, incluindo 
cadeias de hipermercados e supermercados.

Em muitos países ocidentais, supermercados e pro-
dutores de alimentos estão a oferecer uma ampla 
seleção de produtos de comida halal, envolvendo 
multinacionais como a Tesco, Unilever e Nestlé, que 
agressivamente expandiram suas linhas de produtos 
com certificação halal. Até à data, a Nestlé é o maior 
fabricante de alimentos no setor halal com vendas 
anuais de mais de USD5 bilhões, representando cer-
ca de 35% das vendas globais da Nestlé.

No entanto, apesar do aumento em gamas de produ-
tos halal em supermercados, restaurantes e lojas de 
fast food – que são populares entre as gerações mais 
jovens – a carne fresca é adquirida, ainda, principal-
mente, em talhos halal independentes. Muitos dos 
talhos tradicionais têm desaparecido do comércio, 
no entanto, os talhos halal têm continuado a crescer, 
em particular devido à confiança em face da proble-
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mática sobre a autenticidade de carne halal que tem 
acompanhado o crescimento do mercado. 

De uma perspetiva de mercado, os mercados-alvo 
principais tradicionais permanecem na Ásia-Pacífico 
e Médio Oriente. No entanto, os mercados halal no 
Reino Unido, resto da Europa e dos EUA verão seus 
papéis no desenvolvimento do mercado halal signifi-
cativamente reforçado. Como a dinâmica dentro das 
mudanças do mundo muçulmano e a globalização, as 
tendências continuam a moldar gostos dos consumi-
dores, hábito e padrões de gastos em todo o mundo; 
é altamente provável que os mercados em desenvol-
vimento halal terão papéis cada vez mais influentes 
nos mercados do Oriente Médio e Ásia estabeleci-
dos particularmente influenciando estratégias halal 
corporativas globais.

SUDOESTE ASIÁTICO 
Esta é a região onde a consciência Halal é mais óbvia. 
Geralmente, Halal está associado com carne e pro-
dutos cárneos, mas devido a uma maior conscienti-
zação sobre Halal, os produtos sem carne, como a fa-
rinha, manteiga, molhos e leite, têm tido uma maior 
procura da certificação halal
 
A Malásia é considerada um líder bem-sucedido no 
mercado Halal entre os países muçulmanos e é, hoje, 
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um polo regional de produção e distribuição de pro-
dutos Halal.

Outras grandes populações muçulmanas são encon-
tradas na Indonésia, Paquistão, Índia e Bangladesh, 
que têm uma população muçulmana combinada de 
aproximadamente 640 milhões. Apesar desse seg-
mento de consumidor considerável, muitas nações 
asiáticas têm um rendimento per capita modesto e 
menores taxas de consumo total de alimentos do 
que muitas outras áreas do mundo, colocando de-
safios para os exportadores de alimentos para essas 
regiões.

Também há uma forte procura por produtos Halal 
em países não-muçulmanos. Estes mercados incluem 
a Índia, China e Filipinas.

MÉDIO ORIENTE E NORTE DE ÁFRICA
O Médio Oriente e o Norte de África tem uma po-
pulação de 475 milhões de pessoas, que são predo-
minantemente muçulmanos. Há uma alta concentra-
ção de riqueza na área e nos últimos anos, também 
houve infraestrutura rápido crescimento facilitar co-
mércio e uma próspera indústria de turismo.

O Médio Oriente é um mercado forte para produtos 
Halal. Os países membros do Conselho de Coopera-

ção do Golfo (CCG) incluem as nações ricas da Ará-
bia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirados Ára-
bes Unidos e Omã. As suas importações de comida 
anuais foram estimadas para valer mais de US $ 43 
bilhões em 2009. Membros do CCG têm rendimen-
tos mais elevados e, consequentemente, maiores ta-
xas per capita de consumo. Além disso, a região deve 
importar 80% das suas necessidades de comida. Ará-
bia Saudita e os Emirados Árabes Unidos (EAU) são 
vistos como os mais importantes mercados de im-
portação na região. No entanto,os principais merca-
dos Halal também incluem Argélia, Iraque, Marrocos, 
Irã, Egito, Turquia, Tunísia, Jordânia, Iêmen e Síria.

EUROPA
A União Europeia é um importante mercado Ha-
lal na sua globalidade, com a França a ser o maior 
mercado Halal fora dos principais países muçulma-
nos. Alemanha e Reino Unido têm grande potencial 
como mercados Halal, dado seu significativo poder 
de compra. Há também importantes comunidades 
muçulmanas na Europa Oriental, especificamente 
a Albânia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia, Rússia e 
Jugoslávia. No entanto, não-muçulmanos na Europa 
também compram produtos Halal devido à perceção 
de que eles são mais seguros.
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E.U.A. E CANADÁ
Embora não haja muitos lançamentos de produtos de 
certificação Halal nos EUA, observa-se um pequeno 
crescimento do mercado. Nos Estados Unidos e no 
Canadá, alimentos e bebidas, marcadas como certifi-
cação Halal têm, também, normalmente, outro tipo 
de identificação, como produto saudáveis, tendo 
crescido cerca de 70%. Isso torna-os mais familiares 
e aceitáveis para os consumidores que podem não 
saber o que certificação Halal significa.

Várias causas podem ocorrer na indústria alimentar 
que podem por em causa o caracter genuíno do Ha-
lal nos diferentes produtos, ao longo do processo de 
produção e comercialização da oferta halal.

1.1.1. Processo de Produção e Comercialização 
– Problemas a ter em conta para a Credibilização 
dos Produtos Halal

1.1.1.1. Matadouros

O abate através de um ritual é fundamental, de acor-
do com a orientação islâmica, pois não é permitido 
tirar a vida de um animal sem uma razão justificável 
(como a alimentação), devendo-se pedir autorização 
divina para tal através de um ritual. Garantir que este 
ritual é cumprido nas condições definidas pela reli-

gião muçulmana é uma condição obrigat+oria para a 
atribuição da certificação halal.

Este ritual de halal deve ser efetuado por um mu-
çulmano que compreenda a obrigatoriedade do ato, 
que recite o Tassmiyah (Bissmillah) para cada animal, 
cortando posteriormente a traqueia, o esófago e um 
dos canais sanguíneos do pescoço de forma rápida 
e eficaz tentando reduzir ao máximo o sofrimento 
do animal, evitando que a cabeça seja separada no 
momento do abate.

Só após este ato é que a carne torna-se Halál, desde 
que não venha a ser contaminada posteriormente, 
como em tanques de lavagens ou em linhas de des-
mancha do animal

1.1.1.2. Indústrias transformadoras

Podemos identificar aqui, 3 grandes problemas que 
podem descredibilizar os produtos halal, são eleas 
a falta de certificação do canal de distribuição, ou 
seja, a falta de análise e rigor no processo de abate, 
desmancha e transporte; a falta de controlo e certifi-
cação dos aditivos utilizados;  e a correta separação 
e armazenagem dos produtos Halal.
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1.1.1.3. Talhos 

Os talhos poderão ser identificados dois tipos de 
problemas que determinam ou não se o produto é 
halal: o respeito pelo processo halal ter sido devida-
mente cumpridos; e a garantia de que no transporte 
do produtos halal estes não foram contaminados, 
por exemplo, se o transportador tocar em carne não 
Halal e posteriormente em carne Halal sem lavar de-
vidamente as mãos.

1.1.1.4. Restaurantes assim como todo o canal ho-
reca

Existe, aqui ,muita falta de certificação e análise da 
rede de abastecimento, assim como a certificação 
nos diferentes produtos utilizados na confeção dos 
alimentos. A logística de arrumação e diferenciação 
dos produtos Halál e não Halál, normalmente, tam-
bém constitui um problema a condicionar a ceerti-
ficação.

1.1.1.5. Outros bens de consumo geral Halal no 
Matadouro

Deve-se, ainda verificar a composição de produtos 
que contém diferentes elementos na sua composi-
ção. Destacam-se os cosméticos em que é recomen-

Bissmillah - é uma 
fórmula em árabe 
usada em variados 
contextos da vida 
de um muçulmano.
O texto em árabe 
da bismillah significa 
“Em nome de Deus, 
o Clemente, o Mise-
ricordioso”

Canal Horeca
Forma de distribui-
ção a um tipo de 
clientes na área de 
atividade económi-
ca relativa aos ho-
téis, restaurantes e 
cafés

dado aos muçulmanos a utilização produtos que não 
contenham ingredientes de base não Halal, pois isso 
pode inviabilizar a prática dos diferentes rituais islâ-
micos como as orações.

1.2. Motivos para Certificação

•Mercado com taxa de crescimento atrativa, estan-
do a população de crença muçulmana prevista ter 
um crescimento global mais de 26%;
•Crescente preocupação com a origem dos produ-
tos e a integração de valores éticos na alimentação o 
que leva a uma crescente procura de consumidores 
não muçulmanos;
•Ter uma certificação halal dá às empresas uma van-
tagem competitiva no mercado e são reconhecidas 
pelos consumidores;
•Os produtos halal estão em diferentes cadeias de 
distribuição de fácil acesso aos consumidores;
•Os custos de certificação são compensados pela 
atratividade e potencial de mercado;
•Parcerias internacionais já desenvolvidas e em de-
senvolvimento, pelo Instituto Português de Halal, 
que facilitam a exportação.





2. CERTIFICAÇÃO
HALAL



Guia Halal18

operar internacionalmente, então deve ser escolhido 
um organismo de certificação ou a empresa de cer-
tificação que é aceito, pelo menos, por JAKIM (Halal 
Malásia) ou MUI (Conselho indonésio de Ulema).

2.2. O Instituto Halal em Portugal

O Instituto Halal de Portugal está dedicado à análi-
se, fiscalização, inspeção e certificação de produtos 
considerados Halal para consumo humano, assegu-
rando que a elaboração destes produtos e seus res-
petivos processos de produção cumpram os requi-
sitos do Halal. O Instituto visa servir a comunidade 
muçulmana de modo a assegurar a autenticidade dos 
produtos Halal, assim como apoiar todas as indús-
trias que procurem abranger novos mercados a nível 
global.

Qualquer pessoa ou entidade pode contactar a IHP, 
comunicando o seu interesse em certificar o seu 
produto como um produto Halal, indicando os seus 
dados de modo a  que o Instituto possa identificar, 
corretamente e com toda a veracidade, a atividade e 
requisitos de certificação solicitada.

Após a implementação dos procedimentos necessá-
rios à certificação Halal, o Instituto Halal fará uma 
auditoria aos procedimentos e requisitos acordados, 

2.1. Aspetos Fundamentais à certificação 

A decisão de estabelecer instalações de produção 
halal é uma questão estratégica porque pode impli-
car alterações de processos organizacionais da em-
presa, pois ou se é completamente halal ou não se é. 
Se as condições para a produção de halal já existirem 
dentro de um negócio e podem ser cumpridas, en-
tão isto pode ser certificado pelas entidades certifi-
cadoras competentes e empresas certificadoras. 

Atualmente existem diversas escolas de pensamen-
to islâmico que divergem na forma como interpre-
tam e aplicam a doutrina islâmica, pelo que, a nível 
mundial não existe uma normalização ao nível dos 
procedimentos halal e da acreditação das diversas 
entidades certificadoras. O único documento inter-
governamental aceite pela generalidade dos países/ 
organismos é o Codex Alimentarius, que contém o 
que se pode considerar os requisitos básicos para a 
produção de carne halal.

Tendo em conta o fato de que existem interpreta-
ções divergentes do que se entende por halal, ne-
nhum padrão certificado halal existe ainda. Por esta 
razão, ao decidir com quem cooperar sobre a certi-
ficação, deve ter em consideração a aceitabilidade 
do certificado em questão. Se o negócio pretende 
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após a qual poderá ser emitido um certificado. Ain-
da serão necessárias auditorias e inspeções regulares 
de forma a garantir a correta execução dos procedi-
mentos Halal.

O Instituto Português de Halal mantém relações de 
cooperação com parceiros nacionais e internacionais, 
ao nível das estruturas de certificação e implementa-
ção de produtos Halal. Isto permite ao Instituto um 
reforço da sua capacidade junto da comunidade e 
criar relações de participação e implementação em 
mercados parceiros e empresas certificadas.

2.3. Passos do Processo de Certificação Halal

O processo de certificação Halal, normalmente, é um 
processo bastante simples e consiste em 5 etapas.

1ª Etapa - Contacto inicial e envio das fichas técnicas
Envio do formulário de adesão juntamente com os 
documentos solicitados para o IHP: info@halal.pt

(ver FORMULÁRIO DE ADESÃO na página 25)

2ª Etapa - Análise
Análise dos documentos pelo gabinete técnico do 
IHP e classificação da empresa/produto como cer-
tificável. A seguir o departamento comercial do IHP 
poderá elaborar uma proposta de certificação no 

caso da empresa pretender prosseguir com o pro-
cesso.

3ª Etapa - Verificação do processo produtivo
No caso da empresa aceitar a proposta efetuada 
pelo IHP, a equipa técnica deste Instituto desloca-se 
ao local de produção de modo a verificar se todos os 



procedimentos estão de acordo com os que foram 
analisados previamente e, caso seja necessário, 
recomendar algumas melhorias e/ou eliminação de 
qualquer contaminação de produtos não Halal, ou 
poderá considerar que a empresa pode ser certifi-
cada.

4ª Etapa - Confirmação do cliente
A empresa cliente deverá aceitar todos os critérios 
Halal recomendados pelo IHP, bem como todas as 
alterações de processos e ingredientes que possam 
ter sido aconselhados.
 
5ª Etapa - Certificação
Caso tudo estiver em conformidade, o IHP emite o 
certificado, juntamente com o contrato e a fatura 
que concluem o processo de certificação Halal váli-
do por um ano.
 
Nota - Nos casos de certificação que envolvam carne 
poderá ser exigido um certificado de lote (Certificados 
de Lote).



3. SETORES 
ALIMENTARES /

    TIPOS DE 
ALIMENTOS
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3.1. Alimentos Proibidos e Permitidos

No Islão os alimentos são categorizados da seguinte 
forma:
• Base Halal - não necessitam de nenhum ritual 
suplementar.
Exemplos:
-  Leite de um animal comestível, não suíno;
-  Mel;
-  Peixe;
-  Produtos hortícolas não tóxicos, como frutas, le-
gumes ou ervas medicinais.

• Halal - quando submetido a um ritual especifico 
(Zibh).
Exemplos:
-  A carne de frango, peru, carneiro, vaca, camelo;
- Makruh (duvidoso), esta categoria é atribuída a 
todo o alimento que é duvidoso, ou seja, quando 
não se consegue determinar a sua licitude (Halal) ou 
ilicitude (Haraam);

• Haraam - ilícito ou proibido, nesta categoria en-
contram-se os alimentos que são completamente 
proibidos por Allah.
Exemplos:
-  Suínos e seus derivados;
-  Sangue e seus derivados;

-  Animais carnívoros;
-  Animais Halal que não foram abatidos de acordo 
com a as regras do Halal, ou seja, não foi feito o Zibh 
corretamente;
-  Álcool, assim como qualquer outro tipo de sub-
stâncias que possam alterar o estado de lucidez, 
como por exemplos vinho, cerveja e licores;
-  Intoxicantes, assim como qualquer tipo de estupe-
facientes que alterem a lucidez.

• Makruh – alimentos duvidosos, ou seja, quando não 
se consegue determinar a sua licitude (Halal) ou il-
icitude (Haraam) alimentos, e. por isso, fortemente 
recomendados a não serem consumidos.
Exemplos:
-  Gelatina, (por existir a possibilidade de ser de um 
animal Halal);
-  Enzimas;
-  Banha e outras gorduras de animais de natureza 
Halal, por exemplo banha ou carne de vaca em que 
se desconheça a sua origem (se foi não abatida de 
forma Halal);
-  Carne Halal num talho ou restaurante que vende 
simultaneamente carne Halal e carne Haraam.
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3.2. Diferenciação por setores ou tipos de ali-
mentos

3.2.1. Setor da Carne - Animais Terrestres e Aves

Os animais selvagens com caninos, aves de rapina, 
animais peçonhentos e animais sem orelhas são 
declarados por unanimidade por todos os imãs como 
impuros, embora não especificado no Alcorão e, por-
tanto, proibidos para consumo pelos muçulmanos. 
Todos estes animais são makruh, mas não Haraam. 
Há alguma incerteza no que se refere a animais que 
podem ser criados como animais de trabalho e para 
a carne, ou seja, cavalos, mulas e burros. 

Aves que não usam suas garras para segurar suas 
presas são definitivamente halal, tais como galinhas, 
perus, patos, gansos, pombos, perdizes, codornizes, 
pardais e avestruzes. As aves que podem ser comidas 
devem respeitas duas condições:
•O corpo deve ser coberto de penas;
•Não sejam aves de rapina (que possuem garras)

A carne que vai ser utilizada para consumo humano 
só é halal, se os animais foram abatidos através de um 
ritual, de acordo com as exigências de abate halal. As 
únicas exceções são os animais que são abatidos em 
uma caçada ou apanhados por um animal de caça.

A forma prescrita para a realização de um ritual de 
abate, como registrado em uma Suna, envolve o 
rompimento do esófago do animal, traqueia, veia 
jugular e as artérias carótidas num único corte, de 
uma faca afiada, enquanto se chama Deus pelo seu 
nome. Pronunciar o nome de Deus no processo de 
abate tem um significado profundo, pois consid-
eram que, tal como o próprio homem, os animais são 
criação de Deus, cujas vidas só podem ser tomadas 
com sua permissão, ou seja, em seu nome. Por isso 
é questionável quando alguns matadouros utilizam 
gravações de áudio no processo de abate, consid-
erando-se, assim, a carne haraam.

Um requisito essencial para este processo é que o 
animal ainda esteja vivo no momento do seu abate, 
para que ele sangre rapidamente e tão completa-
mente quanto possível. É importante, aqui, que 
o animal sofra o mínimo possível antes e durante 
o processo de abate, apesar de em muitos países 
não-islâmicos do mundo ocidental se considerar 
este ritual de abate dos animais cruel e, sendo este o 
caso, o processo de abate deve estar em consonân-
cia com as disposições de proteção dos animais do 
respetivo país. Recentes avanços na tecnologia de 
abate trouxeram uma reavaliação do ritual de abate 
dos animais. O ritual islâmico requer que os animais 
mostrem sinais de vida no momento do abate. Hoje, 
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numerosas autoridades reconhecem que este req-
uisito é claramente satisfeito se o atordoamento 
elétrico for executado corretamente nos animais.

Porém os aspetos mais críticos relativos ao abate 
prendem-se com:

1. A não contaminação a linha de abate de ovinos halal 
com outros animais nomeadamente porcos.
Algumas autoridades islâmicas defendem que nas in-
stalações dedicadas ao abate halal de animais (bovi-
nos, ovinos ou aves), não podem ser abatidos suínos. 
Outras porém, aceitam que tal aconteça desde que 
implementados procedimentos de não cruzamento 
dos circuitos e de não contaminação das carnes, at-
ravés de planos horários e de higienização.

2. O atordoamento do animal antes do abate.
Algumas autoridades islâmicas não aceitam o ator-
doamento do animal antes do sacrifício. Outras, 
porém, aceitam o atordoamento por descarga elétri-
ca desde que se assegure que o animal permanece 
vivo antes do sacrifício. Esta opinião vai ao encontro 
com a sensibilidade europeia em matéria de bem-es-
tar animal.

Nos restantes processos de transformação, rotula-
gem, embalagem e comercialização de carne halal, 

a ênfase é dada na garantia de não contaminação da 
carne halal com outras produções e da manutenção 
da rastreabilidade da carne e do controlo documen-
tal dos processos.

(ver ABATE DE ANIMAIS - FICHA TÉCNICA na pági-
na 24)
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3.2.2 Setor Lácteo - Leite e Queijo

O Leite, per si, não tem nada de proibido, pois a sua 
origem não é de animais suínos ou mortos. No en-
tanto, há produtos lácteos que podem ser haraam, 
ou pelo menos questionáveis, na sua fabricação. 

Um exemplo é o queijo. 
O processo de produção de queijo requer uma enzi-
ma para coalhar o leite, e esta enzima é muitas vezes 
de origem animal. Utilizam-se três enzimas para fazer 
queijo, a pepsina, a lípase e o coalho. Estas enzimas 
podem ser de origem animal, vegetal ou microbiana.

A pepsina é derivada de suínos e por isso é Haraam. A 
lípase derivada de suínos ou bovinos é Haraam, mas 
se for derivada de bovinos abatidos de acordo com 
exigências islâmicas ou lípase produzida por micror-
ganismos é Halal. O coalho é derivado do estômago 
de bezerros, se este tiver sido abatido de acordo com 
as exigências islâmicas, o coalho é Halal. As enzimas 
microbianas não são derivadas de carne e são Halal.

Os produtos de queijo fabricados com culturas mi-
crobianas/bacterianas são Halal. A maioria dos pro-
dutos de queijo não referem a fonte da enzima e 
devem fazê-lo de modo a informar.

Outro exemplo é o iogurte, pode, muitas vezes con-
ter gelatina como um emulsionante. Se não for iden-
tificada a origem da gelatina, não e possível identifi-
car se o iogurte é halal ou não. A gelatina de origem 
animal e em particular derivada do porco é haraam. 
Se for de origem vegetal ou de bovino adequada-
mente abatido é halal.

Alguns produtos tipo “creme” podem, também, con-
ter gelatina, como por exemplo as natas amargas ou 
doces, batidas ou não.

Assim, apesar do leite ser um produto halal como é 
muito usual conter outros aditivos, a certificação é 
muito importante de modo a estar seguro de que 
realmente é halal. Assim, o leite com aditivos e todos 
os produtos derivados do leite devem estar certifi-
cados.

3.2.3. Setor Peixe, Insetos, Mel, Fruta, Vegetais, 
Álcool

As opiniões divergem no que se refere a animais pro-
venientes da água, embora nenhuma diferenciação é 
feita entre as espécies de água doce e água salgadas. 
Alguns muçulmanos aceitam apenas peixes com es-
camas como halal. 
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Os insetos são geralmente considerados como im-
puros no Islão. A única exceção são os gafanhotos, 
que são amplamente considerados halal. 

Os produtos derivados de insetos são avaliados de 
forma diferente. O mel, por exemplo, é particular-
mente recomendada no Alcorão, enquanto as opin-
iões divergem relativamente ao carmim, oriundo da 
cochonilha. 

VEGETAIS
Não há proibições específicas em matéria dos géner-
os alimentícios à base de vegetais e eles, de um modo 
geral, são considerados halal. Pode haver exceções, 
como por exemplo, plantas venenosas ou plantas 
que podem induzir a um estado de intoxicação, que 
são estritamente proibidas.

Em relação a substâncias em alimentos que são – ou 
podem ser – prejudiciais para as pessoas e onde a 
legislação já previne de modo a proteger a saúde (por 
exemplo, pesticidas, contaminantes), a situação é 
clara. Se são ultrapassados os limites legalmente pre-
scritos destas substâncias nos géneros alimentícios, 
eles não são adequados para o consumo. Aqui, os 
requisitos do Alcorão são consistentes com aqueles 
de higiene alimentar.

ÁLCOOL
De todos os alimentos que são proibidos para os 
muçulmanos, o álcool é aquele que solicita repeti-
damente debate, embora a proibição de álcool para 
os muçulmanos se referir especificamente ao etanol.

O facto do consumo de álcool pode afetar a mente, 
bloqueando assim o caminho para Deus em pensa-
mento e oração, é razão suficiente para um crente 
evitar o álcool. Os muçulmanos devotos interpretam 
“evitar” rigorosamente e não têm evite qualquer con-
tato com álcool. 

Para os fabricantes de alimentos, estas disposições 
querem dizer que o uso ou a inclusão de bebidas al-
coólicas nas receitas dos alimentos deve ser evitado 
em qualquer forma. Esta proibição aplica-se também 
à utilização de aromas ou oleorresinas em que o ál-
cool, ou seja, o álcool etílico, tem sido usado como 
um solvente. O etanol também é proibido como 
um componente em produtos de limpeza e desinfe-
tantes, embora outro álcool (e. g. isopropanol) poder 
ser utilizado no fabrico destes produtos.



4. FICHAS
TÉCNICAS
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ABATE DE ANIMAIS - FICHA TÉCNICA

(Esta ficha técnica tem por base o descrito no Instituto 
Português de Halal)

O processo de abata de animais (Zibh) implica o respeito 
de várias condições que se referem, não só ao processo de 
abate em si, mas também ao tratamento do animal após 
o abate e à pessoa que abate o animal.
 
Condições em relação à pessoa que irá degolar o animal:
. Acreditar num só Deus; 
. Acreditar que o ritual de Zibh é fundamental para que 
ele possa retirar a vida de um animal; 
. Acreditar que o ritual de Zibh é fundamental para que 
ele possa consumir a carne de um animal.
 
Condições em relação ao ato de abate:
. Deve-se tentar manter o animal calmo; 
. O animal não pode ser enfraquecido; 
. É obrigatório o abate manual do animal;
. Ao abater cada animal, é necessário pronunciar as pa-
lavras: “Bissmillah Allahu Akbar”, (Em nome de Allah, 
Allah é o Maior);
. Cortar pelo menos dois dos seguintes três canais (Tra-
queia, e as duas veias de irrigação cerebral); 
. A faca tem que se encontrar extremamente bem afiada, 
de forma que o animal seja abatido pelo corte sem que 

seja exercida demasiada pressão; 
. Deve-se deixar o animal sangrar após o seu abate, não 
sendo necessário nenhum procedimento especial para a 
remoção total do sangue.
 
Condições em relação ao animal após o abate:
. Não se deve arrancar/cortar a cabeça ao abater o ani-
mal, até que o animal deixe fazer qualquer tipo de mov-
imento;
. O mesmo processo deve ser tido em conta antes de se 
iniciar qualquer tratamento, como esfolar o animal;
. Não pode ser adicionado ao processo de tratamento 
da carne qualquer substância Haraam, tendo especial 
atenção para que os excrementos assim como outros de-
jetos dos animais não entrem em contacto com a carne.
 
Com o cumprimento dos requisitos supracitados deve 
manter-se o cuidado de que a carne Halal não venha a 
ser misturada com carne Haraam, pois qualquer tipo de 
mistura irá tornar a carne Makruh (duvidosa), sendo for-
temente recomendado a abstinência quanto ao seu con-
sumo.
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FORMULÁRIO DE ADESÃO

Formulário para pedido de Certificação

PARTE A: Informação da Empresa

Empresa: _______________________________________________________________________________

Morada: ________________________________________________________________________________
              
               ________________________________________________________________________________

               Telef.: _____________________  Tlm.: ______________________  Fax: ______________________  

               Website: ______________________________________  Contacto: _________________________

Tipo de Adesão     Nova    Renovação     Produto Adicional

Tipo de Empresa    Produtor   Sub-Produtor

Tipo de Produto(s)    Matéria Prima  Produto para Consumidor Final

Tipo de Industria    Indústria Pequena  Pequena/Média Empresa          Multinacional
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Motivo de Certificação (Especifique os Países de exportação caso assim o seja):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Por favor declare se nesta empresa existe manuseamento/produção/processamento/armazenamento de um destes tipo 
de ingredientes:

       Sim Não Observações
  Suína
  Origem Animal (especifique)
  Licor/Álcool (Etanol)
  Químicos
  Matéria-prima de origem humana
   
PARTE B: Dados do Produto

Nome dos produtos a serem certificados

       Nr.            Nome do Produto    Marca
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PARTE C: Ingredientes por cada Produto

Preencher anexo Matéria Prima

PARTE D: Embalamento

         Tipo de embalagem usada
    Caixa
    Garrafa
    Papel
    Plástico
    Alumínio
    Outro (especifique)

PARTE E: Declaração

Eu entendo que uma inspeção preliminar não implica aprovação. 
Todas as informações fornecidas são verdadeiras. 

O IHP compromete-se a tratar todas as informações fornecidas ou obtidas a partir do requerente na mais estrita con-
fiança e não divulgará tais informações para qualquer outra pessoa ou empresa. 

Assinatura: ________________________________________________   Data: ____________________ 
(CEO/Responsável/ Representante da Empresa)                                                 
    








