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Halal - Princípios 

• Alimentação 

– Todos os alimentos são Halal até que se prove o 
contrário; 

 

• Exceção é a Carne 

– Toda a carne é proibida até que se prove ser Halal. 

 



Termos 

Isslám Muçulmano Halal 



As fontes do Isslám 

• Qur’án (Livro sagrado para muçulmanos) 

• Hadith (Vida do Profeta Muhammad (SAW)) 

• Ijmah (Consenso) 

• Quiyass (Analogia) 



Compreender o Halal 



Halal 

• Aquilo que é permitido ao Musslim 

Ou 

• Aquilo que é permitido no Isslám 

 

• Antónimo – Harám aquilo que é proibido no 
Isslám 



Halal influencia a vida  
mundana e a do além 
• Objetivo da Vida Terrestre: 

– Praticar boas ações com o intuito de agradar Deus 
e, em resultado, aceder ao Paraíso. 

• Comida Halal leva à prática de boas ações. 

 

“Não são aceites as preces de quem é 
alimentado por Harám.” 



Alimentação Halal influencia  
a entrada no Paraíso 
• Raçullullah (Sallahu Alaihi wa Sallam) disse: 

“Não entrará no Jannat o corpo que foi 
alimentado com Harám.” 

 



Relação entre  
alimentação e ação 

 

• “Ó Vós, Mensageiros! Comei das boas coisas e 
praticai o bem, pois, Sei aquilo que fazeis.” 
(23:51) 

 



Comer boas coisas leva a  
maior proximidade com Allah 

• “Ó Crentes! Comei das boas coisas com que 
vos provemos e dai graças a Allah se, na 
verdade, é a Allah que vós adorais” (2:172) 

 

Exemplo de Imám Shafi (RA) 

 



Produtos com 
 consequências 

• Cafeina 

• Proteína de Soja 

• Manteiga 

• Bolinhos 

• Chá Verde 

• Ginseng 

 



Publicidade de Alimentos 

 



Relação entre  
alimentação e ação 

Comer Boas 
Coisas 

Vou Praticar Boas 
Ações 

Vou estar em paz 
comigo, sociedade 

e o meu Criador 



A Necessidade da Certificação 



História do Halal 

Revelação  do 
Qur’án 

 (630 dc) 

Final da 2ª 
Guerra 

Mundial (1945) 

Regresso às 
Origens (1999) 

Escândalo das 
carnes(2009) 

-Nada é o que parece! 
-De onde vêm as coisas? 



Fraude de carne de cavalo 

• “A Draap Trading estará envolvida em pelo menos 
duas outras fraudes: o fornecimento à Spanghero 
de carne proibida de carneiro do Reino Unido e a 
venda em França de carne de cavalo em vez de 
vaca halal, entre 2007 e 2009. ”  

• Fonte: 
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=73
3993&tm=7&layout=121&visual=49 



Certificação? 

• Certificação é a declaração formal de "ser verdade", 
emitida por quem tenha credibilidade e tenha 
autoridade legal ou moral. Ela deve ser formal, isto é, 
deve ser feita seguindo um ritual e ser corporificada 
em um documento. A certificação deve declarar ou dar 
a entender, explicitamente, que determinada coisa, 
status ou evento é verdadeiro. Deve também ser 
emitida por alguém, ou alguma instituição, que 
tenha fé pública, isto é, que tenha credibilidade 
perante a sociedade.  (Wikipédia) 



Certificação Halal 

Certificado Halal 
= 

Garantia de Halal 
= 

Certificado de Confiança 



Exigência do Mercado 



As formas de Certificação 



Certificação Halal em PT 

• Auto declaração 

 

• Declaração de um talho  

 

• Declaração de uma comunidade religiosa 

 

• Certificação por Instituto Autónomo 



Certificação IHP 

Lote 

Gama de 
Produto 

Indústria 



Certificação IHP 
Lo

te
 

Produtos de carne, 
em indústria Mista 
(Halal e Harám) 

G
am

a 
d

e 
P

ro
d

u
to

s - Todos os 
produtos são Halal; 

- Existem 
procedimentos 
claros de 
higienização; 

- Existem alguns 
produtos não 
certificáveis. 

In
d

ú
st

ri
a Todos os produtos 

da indústria são 
Halal. 



Níveis de Risco 

Muito Elevado 

Elevado 

Médio 

Baixo 



O Halal nas escrituras 



Abster da Dúvida 

• Raçulullah (Sallalláho Alaihi Wa Sallam) disse: 
“Halal é claro e Harám é claro. Entre os dois 
há aspectos duvidosos que a maioria das 
pessoas desconhece. Aquele que abster-se de 
tudo que seja duvidoso, protegerá o seu Din 
(Religião) e a sua honra. Porém, aquele que 
cair nos aspectos duvidosos, como resultado, 
cairá no Harám.” (Bukhári / Musslim / Tirmizi) 

 



Halal e Harám  

Puro  Limpo 

Sujo Impuro 

Pode Contaminar os Restantes Alimentos 



Halal - Princípios 

• Alimentação 

– Todos os alimentos são Halal até que se prove o 
contrário; 

 

• Exceção é a Carne 

– Toda a carne é proibida até que se prove ser Halal. 

 



Filosofia da Carne Halal 

Porque é que a Carne tem como base 
a Proibição? 



Filosofia do Halal 

• Não se pode tirar a vida/alma a um animal sem a 
autorização de Allah. 
 

• Não se pode tirar a vida/alma a um animal sem 
uma razão nobre (alimentação). 
 

• O processo deve causar o menos sofrimento 
possível ao animal. (Os muçulmanos acreditam que a forma 
que causa menos sofrimento é com uma incisão rápida ao pescoço) 

 
 



Afiar bem a faca e dar  
conforto  ao animal 
• Shaddad disse: Duas coisas eu me lembro de 

Raçulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam): “Sem 
duvida Allah gosta de bondade em toda as 
coisas; portanto quando matares, mata numa 
boa forma e quando degolares, degola duma 
boa forma. Por isso deveis afiar a faca e deixar 
o animal degolado morrer 
confortavelmente.” 



Proibição de afiar a faca em  
frente ao animal ou mostrar morte 

• Raçulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) passou 
por um homem que tinha posto o seu pé sobre a 
face do cabrito e estava afiar a sua faca e o 
cabrito estava a fitar o homem. 

 

• Raçulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) disse: 
“Porque não fizeste isso antes ou queres lhe dar 
duas mortes.” 



Conduzir o animal  
com nobreza 
• Khalifa Umar viu um homem a arrastar um 

cabrito através da sua perna para degolar 
então disse-o: Que sejas desgraçado,   
conduza-o à morte duma forma nobre. 



Proibição de mutilção 

• Raçulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) disse: 
“Aquele que mutilou algo com alma, depois 
não pediu o perdão, então Allah irá mutilá-lo 
no dia de Quiyamah.” 



Proibição de retirar  
crias muito jovens 
• Nós estávamos com Raçulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) numa 

expedição. Raçulullah (Salallahu  Alaihi wa Sallam) saiu  por 
necessidade então nós vimos um pequeno pássaro e com ele duas 
das suas crias. Nós levamos as suas crias, mas o pássaro veio e 
começou a bater as asas no chão.  

• Entretanto Raçulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) veio e disse: 
Quem o deixou aflito por causa da sua cria? Devolvam a cria.  

• E Raçulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) viu um  buraco de formigas 
que nós queimámos e disse: “Quem queimou? “Nós dissemos Nós. 
Ele retorquiu: “Não é apropriado a alguém dar castigo através do 
fogo exceto a Senhor do fogo.” 



Proibição de queimar 
alguém que tenha alma 
• Nós estávamos com Rasulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) numa 

expedição. Rasulullah (Salallahu  Alaihi wa Sallam) saiu  por 
necessidade então nós vimos um pequeno pássaro e com ele duas 
das suas crias. Nós levamos as suas crias, mas o pássaro veio e 
começou a bater as asas no chão.  

• Entretanto Rasulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) veio e disse: 
Quem o deixou aflito por causa da sua cria? Devolvam a cria.  

• E Rasulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) viu um  buraco de formigas 
que nós queimámos e disse: “Quem queimou? “Nós dissemos Nós. 
Ele retorquiu: “Não é apropriado a alguém dar castigo através do 
fogo exceto a Senhor do fogo.” 



Proibição de bater aos animais 

• Abdullah ibn Jafar conta que Raçulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) pôs 
me a mim na sua  montada e disse me um segredo e que eu não podia 
desvendar a ninguém.  

• E Raçulullah  (Salallahu Alaihi wa Sallam) gostava de descansar num lugar 
alto ou num jardim. Portanto ele  entrou no jardim dum Ansar (residente 
de Madinah) e estava lá um camelo. Quando Raçulullah (Salallahu Alaihi 
wa Sallam) viu o camelo, este começou a chorar e deitar lágrimas.  

•  Raçulullah (Salallahu  Alaihi wa Sallam) foi ter com o camelo, passou a 
mão por cima, e este parou (de chorar). Depois Raçulullah (Salallahu Alaihi 
wa Sallam) perguntou: “De quem é este camelo?” Veio um jovem de 
Ansar e disse meu ó Mensageiro de Allah.  

• Raçulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) disse: “Será que tu não tens medo 
de Allah por causa deste animal que Allah; Ele deu-te a responsabilidade 
do mesmo? Ele (o camelo) reclamou que tu o bates e o cansas.” 



Proibição de manter os 
animais com fome 
• Uma mulher entrou no inferno por causa dum 

gato que guardou em cativeiro. Não dava de 
comer e nem deixava-o para que pudesse 
comer os bichos da terra. 



Ordem de alimentação correta  
e utilização com Nobreza 

• Raçulullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) passou 
por um camelo em que as suas costas e o seu 
estomago estavam juntos e disse: 

• “Temam Allah acerca destes animais mudos, 
montem com bondade e deiam de comer 
bem.” 



Fazer bem aos animais 
• Raçulullah  (Salallahu Alaihi wa Sallam) disse: “Havia um homem na 

estrada que estava sedente. Encontrou um poço, desceu, bebeu e 
depois saiu. Quando deparou-se com um cão sedente, que estava a 
lamber a areia por causa da sede. O homem disse: este cão esta 
com sede como eu estava com sede, desceu ao poço e encheu a 
sua meia com agua e deu de beber ao cão. 

• Allah ficou agradecido e perdoou-o. Os companheiros disseram: Ó 
Raçullullah, nos animais também temos recompensa? 

• Ele retorquiu: “Há uma recompensa em todo aquele ser que tem 
um fígado.” 



Proibição de luta de animais 

• Raçullullah (Salallahu Alaihi wa Sallam) 
proibiu luta de animais (por um animal a lutar 
com outro) 



Proibição de marcar os  
animais na cara 
• Os Árabes tinham por hábito marcar os 

animais na testa, Raçullullah (Sallalláhu Alaihi 
wa Sallam), proibiu a marcação na testa e 
recomendou que a marcação fosse na coxa. 



Base da Proibição 



Ordem para  
boa alimentação 
• “Ó Crentes! Comei das boas coisas com que 

vos provemos e dai graças a Allah se, na 
verdade, é a Allah que vós adorais” (2:172) 

 

• NOTA: Allah permitiu e recomendou a 
alimentação saudável. 

 



O Versículo da Exceção 

• “Ó crentes, desfrutai de todo o bem com que vos 
agraciamos e agradecei a Allah, se só a Ele 
adorais. Ele só vos vedou a carniça, o sangue, a 
carne de suíno e tudo o que tem sido sacrificado 
sob invocação de outro nome que não seja o de 
Allah. Porém, quem, sem intenção nem abuso, 
for impelido a isso, não será recriminado, porque 
Allah é Indulgente, Misericordioso.” (2, 172/173) 



O Versículo da Exceção 

1. Carniça (o animal que morrer sem ser 
degolado); 

2. Sangue (exceto o remanescente nos 
músculos); 

3. Carne de Suíno; 

4. Toda a carne que no momento de abate não 
seja invocado o nome de Allah. 



Carniça 
• Por ser repugnante e considerado pelas sociedades como sendo 

contrário à dignidade humana. 
• Regra geral do muçulmano é intenção antes de cada acto. 
• Ao morrer de morte natural há probabilidade de doença por morte, 

ou por ter ingerido substância venenosa. 
• Essa proibição aos seres humanos torna-se numa fonte de 

alimentação para outros animais e aves, os quais, nas palavras do 
Sagrado Qur’an, constituem eles mesmos nações das suas espécies. 

• Essa proibição estimula o dono do animal a resguardá-lo de 
doenças e da desnutrição para evitar que morra e seja 
desperdiçado. 
 



Sangue 

• Pode ser prejudicial à saúde 
• O Residual é permitido 

– Não é proibido comer o sangue que sobra na 
carne do animal após ter-se feito o máximo 
para removê-lo. Quando Ibn Abbás foi 
questionado sobre o baço, ele disse: “Somente 
o sangue fluente vos é proibido.” 

• Contra o bem estar animal 
– Na época passada quem estivesse de fome era 

capaz de espetar seu animal com um osso ou 
outro objeto de ponta e recolher sangue para 
beber, assim, por essa atitude ferir e 
enfraquecer o animal, Allah proibiu tal ato.  

 



Aquilo Que é Dedicado a  
outro Que Não Seja Deus 
• Salvaguardar a crença na unicidade de Deus; 

• Necessidade de autorização do Criador; 

• Purificar o culto; 

• Pronunciar o Nome de Deus durante o abate é 
o mesmo que declarar que se está tirando a 
vida daquela criatura com a permissão do 
Criador dela. 



Carne de Porco 

• O consumo da carne de porco é proibido entre os 
muçulmanos, os judeus e os adventistas do sétimo dia.  

• Entretanto, muitas pessoas não consomem carne de 
porco, em função da associação com sujeira. 

• No entanto o Porco como criatura de Allah deve ser 
tratado com dignidade.  

• Os não muçulmanos podem consumir e comercializar 
Porco, mesmo estando num pais muçulmano. 



Definições 



Halal 

• Halal é uma palavra árabe que significa 
permitido, autorizado. 

• No Islam, refere-se aos comportamentos, formas 
de vestir e de falar, aos alimentos que são 
permitidos pela religião. O seu antónimo é 
Haram. Nos países não islâmicos, o termo é 
habitualmente usado para se referir aos 
alimentos autorizados de acordo com o Islam. 

 



Harám 

• Harám significa algo ilícito ou proibido para 
os muçulmanos. 

• Harám aplica-se também aos alimentos ou 
atos. 

 



Mashkuk / Mashbuh  

• Mashkuk ou Mashbuh significa algo duvidoso, ou 
seja, não existe certeza ou confiança de o 
produto ser Halál ou não. 

• Sayyiduna Raçulullah (Sallalláho Alaihi Wa 
Sallam) disse: "Abstenham-se daquilo que vos 
causa dúvidas em prole daquilo que não vos 
causa dúvidas.“ 

• A ordem é evitar - (Isso demonstra a importância 
da certificação) 
 
 



Makruh 

• Não recomendado, algo que é melhor evitar. 

 

• Quer dizer “CUIDADO” 

 



Tayyeb 

• Allah diz no Sagrado Qurán: “Comam da 
comida pura/saudável“ 

 

• Equivalente ao biológico, caso 

 passe a condição de ser Halal 

 

 



 

 
 
 
 

Halál 
 
 

                  
Makruh 

Tayyab 
 

?Mashkuk 

Harám 



Categorias de Alimentos 



Categorias de Alimentos 

Animal 

Vegetal 

Marinha 

Hibrida 

Mineral 

Química 



Vegetal/Marinha 
Mineral/Química 
• Normalmente são permitidos desde que: 

– Não sejam intoxicantes; 

– Não sejam prejudicais à saúde; 

– Não sejam em quantidade que sejam prejudiciais 
à saúde; 

–  Não prejudiquem a racionabilidade. 



Vegetal/Marinha 
Mineral/Química 

 



Hibrida 

• Divergência de opiniões, na classificação: 

 



Animal 

Exceção na permissibilidade 



2 Grupos de animais 

Nunca serão 
permitidos 

Permitidos se 
existir um 

ritual 



Makruh (Detestável) 

• Comer algumas espécies de lagarto. 

 

• Burro- Makruh Tahrimi 



5 tipos de animais Harám 

Porco 

Javali 

Carnívoros 

Gato, Águia 

Omnívoros 

Rato, Urso 

Insetos 

- Diferentes 
opiniões; 

- Prejudiciais 
são 

unanimente 
Harám. 

Híbridos 

- De acordo 
com a 

classificação 
de cada 
escola 

 



Animais permissíveis  
após Zabah 

Herbívoros  
Aves que não 

sejam de 
rapina 



Zabah – (Sacrifício/Abate) 

• Também conhecido por Zabiha, refere-se ao 
sacrifício do animal para consumo. 

• Zábih – Magarefe Ritual (aquele que faz o 
Zabah) 

 



Fazes do Abate 

Criação 

Preparação 

Abate 

Processamento 



Criação 

• Fatores a ter em conta na criação animal: 
– Alimentação correta e saudável; 
– Tratamento humano; 

• Limpeza do animal e do seu local; 
• Maus tratos (proibido); 

– Não marcar o animal na face; … 

 
• NOTA: Estes atos são Makruh (detestáveis), mas 

não tornam a carne Harám. 



Preparação 

• O mais Humano: 

– Água; 

– Iluminação; 

– Som ambiente. 

 

 

• Objetivo é reduzir os níveis de Stress dos animais. 



Abate 

Acalmar 
Tassmiyah 

(pelo Zábih) 
Incisão    

(por Zábih) 
Relaxamento 



Acalmar 

Visão 

- 
Cenário/Ver

de 

- Não 
mostrar 
sangue 

- Redução 
da Luz 

Audição 

- Sons do 
Campo 

Paladar  

Água 

Tato 

-
Imobilização 

- Toque 
(calor) 

- Massagem 

Olfato 

- Mais 
próximo do 

campo 



Tassmiyah 

• É a prece que o zábih deve recitar antes de poder tirar a 
vida ao animal. 
 

• Funciona como uma autorização para poder tirar algo que é 
sagrado. 
 

• As palavras são: "Bissmilláh Alláhu Akbar" 
 

• Entre o Tassmiyah e o Zabah não deve haver nenhuma 
interrupção. 
 



Tassmiyah 

• O Tassmiyah é por cada animal ( no matadouro),apenas voz 
humana no local. 

• Palavras mínimas: Bissmillah 

• Palavras recomendadas: Bissmillah Alláhu Akbar 

• O Tassmiyah na caça é por projetil/armadilha/largada do animal. 

• No caso de se esquecer do Tassmiyah, o animal é considerado Halál 
 

NÃO É PERMITIDO !! 

• Tassmiyah via dispositivo electrónico(cassete/cd) 

• Não se deve interromper ou proferir outras palavras entre o 
Tassmiyah e o abate. 

 



Tassmiyah 

• Se disser Bissmillah da parte de fulano, não é 
válido. 

 

• Depois de Zabah pode fazer duá (Sunnah), Ó 
Allah! Aceita isto da parte do fulano. 



Incisão 

• A Faca deve estar extremamente bem afiada; 

 

• Não se pode mostrar a faca ao animal; 

 

• Não se pode afiar a faca enquanto o animal 
observa. 



Incisão 

• O animal deve estar calmo; 

 

• O animal têm que estar imobilizado; 

 

• Não se pode causar dor ao animal antes da 
incisão. (A desenvolver no capitulo do atordoamento) 



Corte 

• Tem que cortar as duas veias principais do 
pescoço e uma das duas (faringe ou laringe) 
Para certificação 4 veias (unânime) 

 

• O corte tem que ser rápido. 

• A faca tem que cortar pela passagem da 
lâmina e não perfurar devido à pressão. 



Musstahab (Recomendado) 

• Acalmar o animal 

• Utensilio de corte bem afiado 

• Após o Zabah dizer Alhamdulillah 

• Fazer Nahr no Camelo (de trás para frente) 

• Virar em direção a Quiblah (Meca) durante o 
Zabah 

 



Makhruh (Detestável) 

• Cortar a cabeça ou pele antes do animal deixar de ter 
movimento. 

 

• Mostrar sangue ao animal 

 

• Fazer Zabah em sítios onde haja animais mortos 

 

• Provocar qualquer tipo de sofrimento ao animal 



Relaxamento 

• É Makruh (detestável), começar a processar o 
animal enquanto este tiver movimento da 
memória muscular. 

 



Matadouro Abu Dhabi 

 



Processo de Transformação 

Processamento/Desmancha 

Armazenagem 

Transporte 

Transformação 



Processamento e Desmancha 

Apenas Halal  

• HACCP 

Misto 

• HACCP 

• Abate Halal ser o Primeiro 

• Higienização total da linha 

• Separação total de carcaças 
– Armazenagem 

– Linha de produção 

 

 



Processamento/Desmancha 

• Todo o processo de limpeza e desmancha do 
animal: 
 

• Toda a linha tem que estar higienizada, antes  do 
abate Halál. 

Atenção (Risco de Perigo): 
• Facas, roldanas e outros componentes 

mecânicos, roupa e corpo dos trabalhadores da 
linha.  
 



Lavagem e Pesagem 

• Garantir que os operários, utensílios e máquinas ao 
longo da Linha estejam devidamente higienizados de 
vestígios de animais Harám 

 

• Ter atenção aos salpicos de outras carcaças Harám 

 

• Ter em conta o uso de apenas água limpa na lavagem 
de produtos Halal. 



Lavagem: Aves 

• O tanque/água de depenar deve estar inferior a 60º 
C. 

• Risco de contaminação da carne com elementos 
impuros. 

• Efetuar a depenagem apenas com produtos químicos 
ou de origem vegetal. 

• Os patos deverão ser depenados com produto / cera 
que não seja de origem Harám 



Armazenagem 

• Separação total de contaminantes: 
– Carcaças não Halal 

• Animais Harám 

• Animais que não foi feito Zabah 

– Atenção: 
• Roldanas 

• Armazéns 

• Mãos dos utilizadores 

• … 



Transporte 

• Separação: 

– Carcaças Harám 

• Descarga: 

– Roupa e corpo do 
operador 

• Fricção: 

– Contacto 



Transformação 

• Higienização total, HACCP x10  
• (Principalmente em linhas mistas) 

• Pontos Críticos 
– Máquinas 

– Zonas de Passagem 

– Zonas de Contacto dos operadores 

– Tubagens 

– Torneiras Higienizadores 



Transformação 

 



Transformação 

 



Diferenças na caça 

Exceção à Regra 



Diferenças na Caça 

• É permitida a caça no Isslám  

 

• As condições do caçador são as mesmas que 
as do Zábih 

 

 

 

 



Diferenças na caça 

1- Permissão de caça com animal (cão) 

 

2- Projétil que mata ou fere por perfuração e não por pressão 

 

3- Tassmiyah por projétil 

 

4- Se animal no momento de captura estiver vivo terá que se 
fazer o Zabah 



Exemplo Bala ou Projétil 

 



Zábih – Magarefe Ritual 
Sháhid – Certificador/Testemunha 



Condições do  
Magarefe Ritual 
1- Muçulmano; 

2- Ákil, (Seja mentalmente são) 

3- Bálig, (maior/tenha atingido a puberdade) 

4- Acredita que o Zabah é a única forma que 
torna a carne lícita. 

 



Zábih deve saber/ter  

• Situação legal regularizada; 

• Registo criminal limpo; 

• Formação em Halal; 

• Formação HACCP. 

 

 



Zábih 

• Degolar o animal de acordo com as regras da 
Shariah. 

 

• Recitar Tassmiyah em cada animal. 

 

• Garantir que o animal esteja vivo antes do 
abate 



Sháhid 

• Sháhid é apenas necessário por motivos de 
cerificação. 

• O certificado Halal é uma garantia prestada 
pelo certificador, em que ele dá o seu 
testemunho que algo é Halal. 

• Sháhid significa testemunha. 

 

 

 



Certificação de Carne 

Testemunhar que é Halal 

Unanimemente Aceite 



Partes do animal não unanimes 



Partes dos animais que  
não são  unânimes 

- Sangue (unânime) 

- Pênis 

- Testículos 

- Úvula 

- Glande 

- Canal urinário 

- Bexiga 
(Mufti Ibn Adam) 



Sacrifício Unanimemente Aceite 



IHP – Critérios unânimes 



Atordoamento 

• Tiro 

• Choque  

• Gás 
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Atordoamento 

REGULAMENTO (CE) N.  

o 1099/2009 DO CONSELHO  

de 24 de Setembro de 2009  

relativo à proteção dos animais no momento da 
occisão 

Nº 18 – Prevê a derrogação por fins religiosos 



Obrigatório? 

 A Directiva 93/119/CE previa uma derrogação à obrigação de atordoamento no 
caso de abate religioso realizado em matadouros. Visto que as disposições 
comunitárias aplicáveis ao abate religioso foram transpostas de modo diferente 
em função dos contextos nacionais, e considerando que as regras nacionais têm 
em conta dimensões que transcendem o objectivo do presente regulamento, é 
importante manter a derrogação à exigência de atordoamento dos animais antes 
do abate, deixando, no entanto, um certo nível de subsidiariedade a cada Estado-
Membro.  

 Assim, o presente regulamento respeita a liberdade de religião e o direito de 
manifestar a sua religião ou crença através do culto, do ensino, de práticas e da 
celebração de ritos, consagrados no artigo 10.o da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. 

 



Não há material  
cientifico suficiente 

Reduz a 
Dor 

Aumenta a 
Dor 



Atordoamento  

 Embora o Zabah imediato ao atordoamento 
torna a carne Halál (desde que o animal não 
tenha morrido com o mesmo), o acto em si 
não deixa de ser proibido. 

 



Filosofia do atordoamento 

Criar ausência de dor? 
Criar ausência de dor: 

O tiro não letal não é doloroso? 

 

• Estudo da Universidade de Hannover sobre a dor. 
Professor Wilhelm-Schulze and his colleague Dr. Hazim at the School of Veterinary 
Medicine,Hannover University in Germany 

 

Resultado: 

Sem Atordoamento:Animal sem dor e saída de sangue em quantidade maior 

Com Atordoamento:Animal sofre dor e sangue não flui com maior intensidade 



Atordoamento no Isslám 

1- Sem Atordoamento 

 

2- Com atordoamento reversível 

 

3- Atordoamento irreversível (Harám) 



Atordoamento 

Se o atordoamento causar a morte do animal, 
isto é, se o atordoamento for irreversível, 
nesse caso, o animal é considerado Harám. 

 

Apenas poderá ser autorizado atordoamento 
reversível.  

(Mas sempres visto como um acto errado e repugnável) 



Bovino Box Halal 

 



Caprino Retenção 

 



Festa do Sacrifício 

Udhiyah – Deve-se dar o melhor 



Festa de Abraão 

• Festa do sacrifício celebra-se todos os anos 2 
meses e 10 dias após o Ramadán. 

• Por cada adulto recomenda-se o sacrifício de 
um animal, com as seguintes condições: 

- Ovelha/Borrego - >6meses (1 pessoa) 

- Cabrito/cabra - >12 meses (1 pessoa) 

- Camelo/Bovino -> 2 anos (7 pessoas) 

 



Matadouro Halal 



Receção de Animais 

• O mais Humano possível: 

– Alimentação 

• Não deve ser de porco ou animais proibidos 

– Movimentação indolor 



Abate 

• Sem atordoamento (dor sobre dor) 

• Com mínimo de Sofrimento 

– Não ver sangue 

– Reduzir o som negativo  

– Água 



Abate 

• Quibla (Mecca) Recomendação 

• Abate por Muçulmano 

– Indonésia (Muçulmano Praticante) 

• Prece por animal 

• Abate manual  

– Incisão com faca ultra afiada na zona do pescoço 



Abate 

• Separação da zona de abate da zona de 
desmancha 

• Tempo de arrefecimento da carcaça 



Contaminação 

• Se o Matadouro for misto, nesse caso o abate 
Halal TEM ser o primeiro, após verificação da 
linha 

 

• Higienização do Porco: “7 vezes com água e 
uma com terra” (Desenvolvimento na higienização) 

 



Contaminação 

• Restos de sangue partes do animal: 

– Utensílios de corte 

– Mecanismos  

• Transporte 

• Desmancha 



Armazenagem 

• Separação física de outros tipos de carne (não 
Halal) 

– Saco 

– Armazenagem 

 

– Cuidado com mãos e objetos de transporte 

 



Separação Física 

• Vibração do carro 

• Mãos e equipamentos de manuseamento 

 

• Condutor e descarga 

 

• Logística Halal (Skycargo Emirates) 



Recursos Humanos 

• Local para oração 
– Sala + Ablução  

• Pausas de acordo com a oração 

• Abate apenas Halal (é errado colocar um 
muçulmano na desmancha de PORCO) 

• Ramadão (podem trabalhar, mas deve-se 
considerar o horário e o tempo de pausas) 



Identificação 

• As carcaças Halal que sejam para 
comercialização Halal devem ser marcadas 
como Halal 

• Rastreabilidade Total (Farm to Fork) 

– PT 

– Código Halal 

– Código Matadouro 



Juntos podemos levar o Rei dos alimentos de  
Portugal ao Mundo 



Contatos 

• Abdullah Seedat (934 126 366) 

• info@halal.pt 

• abdullahseedat@gmail.com 

 

• www.halal.pt 
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