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Informação sobre traduções
Todas as traduções serão inicialmente publicadas sob a forma de versões finais temporárias.
Por esse motivo, cada página de um documento traduzido possui a nota seguinte: “Por favor consulte
a versão inglesa em caso de dúvida”.
Se um documento traduzido está nesta situação, podem ser enviados comentários sobre a tradução
para o Secretariado GLOBALGAP. Para enviar os seus comentários, pode usar o formulário
específico que é possível descarregar a partir do GLOBALGAP Members Extranet e CB Extranet – ou
pode enviar os comentários por correio electrónico para rauber@globalgap.org, especificando qual o
documento/capítulo/módulo/ponto, a que se refere o seu comentário.
Nos países onde existe um GTTN (Grupo de Trabalho Técnico Nacional), deve ser feita uma primeira
revisão da tradução pelo grupo antes da sua publicação.
Todos os comentários aos documentos traduzidos recebidos pelo Secretariado GLOBALGAP são
encaminhados para o respectivo GTTN. O GTTN pode recomendar ao GLOBALGAP a aprovação de
uma tradução como versão final e normativa.
A versão final temporária de uma tradução pode tornar-se final e normativa se reunir as condições
seguintes:
•
•
•

Existe um GTTN disponível no país (ou num dos países) onde é falada a língua em questão.
A versão final temporária da tradução foi publicada há mais de um ano.
Foram realizadas 50 inspecções e uma auditoria testemunho (em GLOBALGAP) com essa
tradução.

Quando não existe um GTTN disponível para essa língua específica, o documento permanece na
situação “final temporário”.
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1 ACORDO DE LICENÇA E CERTIFICAÇÃO
O Acordo de Licença e Certificação estabelece os direitos e obrigações do GLOBALGAP
(EUREPGAP) como coordenador do Referencial GLOBALGAP (EUREPGAP) e do Organismo de
Certificação (OC) como organização neutral para actividades de auditoria, inspecção, certificação e
licenciamento no âmbito do Referencial GLOBALGAP (EUREPGAP).
O Acordo de Licença e Certificação tem de ser aceite e assinado pelo OC candidato como parte
procedimento de aprovação dos OCs do GLOBALGAP (EUREPGAP) e para poder constar da lista do
website do GLOBALGAP.
O Acordo de Licença e Certificação e o Regulamento Geral complementam-se e os OC aprovados
devem cumprir o disposto em ambos os documentos.

2 PROCESSO DE APROVAÇÃO
2.1

Aprovação do OC pelo GLOBALGAP (EUREPGAP)

(i)

O OC candidato deve registar-se no GLOBALGAP (EUREPGAP) CB Extranet
(http://cb.globalgap.org), preencher e enviar o Formulário de Pedido e pagar uma taxa de
avaliação (de acordo com a última versão da tabela de taxas do GLOBALGAP (EUREPGAP))
ao Secretariado do GLOBALGAP para iniciar o processo de aprovação.
O OC candidato deve assinar o Acordo de Licença e Certificação antes de efectuar auditorias
GLOBALGAP (EUREPGAP) e de emitir certificados GLOBALGAP (EUREPGAP).
O OC deve solicitar a um Organismo de Acreditação (OA) a acreditação à EN 45011 ou ao
ISO/IEC Guia 65 para o âmbito aplicável do GLOBALGAP (EUREPGAP) (Produção Vegetal,
Produção animal e/ou Aquacultura) ou para o âmbito do referencial equivalente (Benchmarked
Scheme) depois de assinar o Acordo de Licença e Certificação do GLOBALGAP
(EUREPGAP). Uma cópia da confirmação do pedido de acreditação ao OA deve ser enviada
para o Secretariado do GLOBALGAP até 28 dias.
O OA ao qual o OC faça o pedido deve ser signatário do acordo multilateral (MLA) para a
certificação de produtos e deve:
a) ser parte da Cooperação Europeia para Acreditação (EA), ou
b) ser membro do Fórum Internacional para a Acreditação (IAF) pelo que foi sujeito a uma
avaliação no campo da certificação do produto, com uma recomendação positiva no
relatório, e
c) ter assinado o Memorando de Entendimento (Memorandum of Understanding – MoU) com
a FoodPLUS GmbH no âmbito do EA ou IAF.
Os OC devem obter a acreditação no período de tempo estabelecido, que geralmente é de 6
(seis) meses após a data do pedido. Este período pode ser alargado por um período
suplementar de 6 meses se o OA apresentar razões aceitáveis ao Secretariado do
GLOBALGAP a explicar o atraso.
Quando a acreditação for obtida, o OC deve enviar uma cópia da evidência da acreditação ao
Secretariado do GLOBALGAP, indicando de forma clara o âmbito da acreditação para que foi
aprovado.
O OC deve enviar um auditor ou um inspector (Apêndices II.1 e II.2) à reunião anual obrigatória
de OC do GLOBALGAP (EUREPGAP)
A taxa anual de Licença de Certificação deve ser paga. Há um período de 60 dias para se
proceder ao pagamento da taxa de Licença de Certificação ao GLOBALGAP (EUREPGAP) (Os
valores estão indicados na versão actualizada da tabela de taxas do GLOBALGAP
(EUREPGAP), que está publicada no website do GLOBALGAP).
Só quando o OC obtiver a acreditação à EN 45011 ou ao ISO/IEC Guia 65, para o âmbito
aplicável do GLOBALGAP (EUREPGAP), é que o OC pode usar o logo do GLOBALGAP
(EUREPGAP) no certificado, de acordo com o modelo de certificado do GLOBALGAP
(EUREPGAP), que deverá ser sempre seguido.

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)
(viii)

(ix)
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Aprovação de extensão de âmbitos e de sub-âmbitos

(i)

Os OC aprovados pelo GLOBALGAP (EUREPGAP) que queiram efectuar uma extensão do
âmbito da certificação GLOBALGAP (EUREPGAP) devem seguir os passos e requisitos
mencionados em 2.1 e deverão solicitar a extensão do âmbito da acreditação depois de assinar
o acordo de extensão de âmbito com a FoodPLUS GmbH.
(ii)
Os OC aprovados que queiram efectuar uma extensão do sub-âmbito de certificação, dentro de
determinado âmbito, deverão ter, no mínimo, 1 inspector ou auditor que cumpra com os
requisitos específicos do GLOBALGAP (EUREPGAP) para o sub-âmbito (Apêndices II.1 e II.2).
Deve ser enviado um pedido formal ao Secretariado do GLOBALGAP, incluindo a confirmação
na base de dados do GLOBALGAP do registo do respectivo inspector ou auditor para o novo
sub-âmbito. A acreditação do sub-âmbito estará coberta pela acreditação do âmbito respectivo,
excepto se o OA detectar não conformidades durante as actividades de acompanhamento.
NOTA: A informação em posse do GLOBALGAP sobre os OCs e sobre as suas actividades estará
disponível no “CB Extranet” para os OAs para facilitar a avaliação da acreditação.

2.3

Requisitos Operacionais dos OC

(i)

Todos os pontos descritos nas Partes I e II do Regulamento Geral TÊM DE ser aceites e
incluídos nos documentos operacionais dos OC (EN 45011 ou ISO/IEC Guia 65) para todos os
âmbitos e sub-âmbitos de certificação do GLOBALGAP (EUREPGAP), e devem estar
disponíveis para a avaliação do OA (EN 45010 ou ISO 17011). Um OC que deseje conceder
Licenças/Certificados deve cumprir com os requisitos inscritos em 2.1.
Os OC devem incluir nos seus procedimentos relacionados com a certificação GLOBALGAP
(EUREPGAP) os requisitos necessários para seguir as orientações emitidas pelos Comités
Sectoriais (CS) do GLOBALGAP (EUREPGAP) (ver ponto 1.4 da Parte I do Regulamento
Geral).
Os procedimentos de atribuição de certificação GLOBALGAP (EUREPGAP) devem ser
identificados de forma clara nos documentos operacionais do OC, e devem seguir o
Regulamento Geral do GLOBALGAP (EUREPGAP), o que se deve iniciar com o registo do
requerente.
Cada OC será responsável pela informação arquivada; a documentação relacionada com os
procedimentos do GLOBALGAP (EUREPGAP) ou com os clientes deve estar disponível para o
GLOBALGAP (EUREPGAP) se solicitado.
Cada OC aprovado pelo Secretariado do GLOBALGAP nomeará uma pessoa de contacto,
denominada “Responsável pelo GLOBALGAP (EUREPGAP)”, que será o representante do OC
perante o Secretariado do GLOBALGAP. Esta pessoa:
tem de ser fluente em inglês;
não necessita de ser um auditor GLOBALGAP (EUREPGAP), mas deve ter pelo menos
qualificação como inspector GLOBALGAP (EUREPGAP) (ver requisitos para inspector
GLOBALGAP (EUREPGAP) no Apêndice II.1);
tem de se comprometer a colaborar em quaisquer actividades de harmonização
desenvolvidas pelo Secretariado do GLOBALGAP;
tem de fazer parte da tomada de decisão do OC;
deve ser responsável pela devolução ao Secretariado do GLOBALGAP da prova de
recepção assinada de qualquer comunicação que exija recibo assinado.
deve ser responsável pela comunicação e administração de utilizadores do GLOBALGAP
(EUREPGAP) CB Extranet, e por assegurar que todos os auditores e inspectores
registados no GLOBALGAP (EUREPGAP) completem e passem na formação e testes
online do GLOBALGAP (EUREPGAP).
deverá responder aos inquéritos operacionais do GLOBALGAP (EUREPGAP) até 3 dias
úteis. Se esta pessoa não estiver disponível, um substituto deverá dar as respostas em
igual período.

(ii)

(iii)

(iv)
(v)
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(vi)

A pessoa que toma a decisão de certificação ou, pelo menos, um membro da Comissão de
Certificação do OC deve ter as qualificações de auditor (para o âmbito em que o certificado é
emitido) como definido no Apêndice II.2.
(vii) Para realizar inspecções e auditorias GLOBALGAP (EUREPGAP), o OC apenas deverá
empregar/contratar inspectores e auditores que cumpram os requisitos do GLOBALGAP
(EUREPGAP) (Ver Apêndice II.1 e II.2, respectivamente).
(viii) As actividades de inspecção e certificação do OC devem ser realizadas nos respectivos locais
de produção registados dos produtores registados e, quando aplicável, nos locais
administrativos relacionados.
(ix) Os OCs apenas podem subcontratar inspecções e auditorias a Organismos de Inspecção
acreditados de acordo com o Guia ISO 17020:2004 para o âmbito aplicável (i.e. um âmbito que
inclua produção de alimentos na unidade de produção).
(x)
Cada OC aprovado pelo Secretariado do GLOBALGAP nomeará um formador interno,
responsável pela formação de todos os auditores e inspectores GLOBALGAP (EUREPGAP)
(baseada no material GLOBALGAP (EUREPGAP) on-line e noutros documentos normativos),
de acordo com os requisitos do Acordo de Licença e Certificação.
(xi) O OC deverá:
a) registar todos os auditores e inspectores na base de dados do GLOBALGAP; e
b) fazer com que estes completem a formação online do GLOBALGAP (EUREPGAP),
incluindo o exame on-line para o âmbito relevante na Online Training Extranet
(http://onlinetraining.globalgap.org), com um período de validade de três anos, que
começa na data em que a formação on-line for disponibilizada pelo GLOBALGAP
(EUREPGAP); e
c) Pagar a taxa de registo de formação aplicável por cada auditor/inspector registado de
acordo com a última versão da tabela de taxas do GLOBALGAP (EUREPGAP).
NOTA: Isto inclui o pessoal subcontratado e o pessoal de empresas subcontratadas
(xii)

Quando um produtor ou grupo de produtores que já teve um número de registo GLOBALGAP
(EUREPGAP) solicita um novo registo, o OC deve actuar de acordo com o Procedimento do
GLOBALGAP (EUREPGAP) para transferências entre OC tal como definido no Anexo II.1.
(xiii) Quando um produtor ou grupo de produtores pretende transferir-se entre OCs, o OC aceitante
deve, como primeira medida para todos os requerentes, proceder a uma pesquisa na base de
dados do GLOBALGAP, para verificar o estado antes de efectuar qualquer outra acção (ver
Anexo II.1 cláusula 1.5).
(xiv) Quando um produtor ou grupo de produtores utiliza os serviços de mais que um OC, cada OC
deverá efectuar as inspecções respectivas (Opção 1 e 2) e a auditoria ao SGQ (Opção 2),
independentemente.
(xv) Quando um produtor ou grupo de produtores utiliza os serviços de mais que um OC
(Regulamento Geral Parte I; 4.4.2.vi) e um dos OC emite uma sanção, todos os OC’s que
operam com o produtor ou com o grupo de produtores têm a obrigação de comunicar entre si,
no que respeita ao âmbito e às acções que devem ser tomadas por todos os OC (se aplicável).
A comunicação de uma sanção a todos os OC’s que operam na unidade de produção é uma
obrigação que o produtor ou grupo de produtores tem de ter, mas poderá igualmente ser
efectuada pelo GLOBALGAP (EUREPGAP) directamente aos OC’s envolvidos (Regulamento
Geral Parte I; 4.4.2.vi.b). A comunicação entre OCs deverá incluir todos os detalhes relevantes,
mas a sanção emitida deverá ser válida e aceite por todos os OCs.
(xvi) O OC é responsável pela comunicação aos seus clientes GLOBALGAP (EUREPGAP)
registados das actualizações, data do primeiro pedido e período de entrada em vigor de
qualquer nova versão ou documento normativo do GLOBALGAP (EUREPGAP) e de qualquer
actualização emitida pelo GLOBALGAP (EUREPGAP).
(xvii) Há uma autorização do Secretariado do GLOBALGAP para permitir que um OC requerente,
com uma acreditação prévia à EN 45011 ou Guia ISO/IEC 65, que ainda não esteja
acreditado ao GLOBALGAP (EUREPGAP), possa emitir um número limitado de certificados
não acreditados, durante a fase de pedido de acreditação. O número máximo de produtores
que pode receber certificados não acreditados (Opção 1 e 2) é de 20 por âmbito.
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Ex.1: Se um OC tem um grupo de produtores com 33 produtores (Opção 2), só poderá
emitir um certificado não acreditado a 20 desses 33 produtores. O OC não pode emitir
mais qualquer certificado para produtores, quer sejam da Opção 1 ou 2, até que obtenha a
acreditação.
Em alternativa o OC pode emitir 20 certificados para a Opção 1.
Ex. 2: Um OC pode emitir um certificado não acreditado para um grupo de produtores da
Opção 2 englobando 12 produtores e 8 certificados de Opção 1 para 8 produtores Opção
1 (não ligados ao grupo de produtores da Opção 2) (total = 20 produtores com certificados
não acreditados)
(xviii) Há uma autorização do Secretariado do GLOBALGAP para permitir que um OC requerente,
sem acreditação prévia à EN 45011 ou Guia ISO/IEC 65, e que ainda não esteja acreditado
ao GLOBALGAP (EUREPGAP), possa emitir um número limitado de certificados não
acreditados, durante a fase de pedido de acreditação. Estes OCs devem pedir a acreditação
para poder emitir certificados somente para a Opção 1 e para apenas um âmbito no início.
Logo que a acreditação para a Opção 1 seja obtida outros âmbitos podem ser solicitados e o
OC pode solicitar a acreditação à Opção 2. O número máximo de produtores que pode receber
certificados não acreditados para o primeiro âmbito aprovado é 5.
(xix) O GLOBALGAP (EUREPGAP) está autorizado a participar, com aviso prévio e à sua custa, em
inspecções ou auditorias efectuadas pelos OC.

2.4

Comunicação de Dados do OC ao GLOBALGAP

O objectivo é: “Conhecer a qualquer momento, instantaneamente e à escala mundial”:
O status actual e o historial do estado
Os produtos certificados, por
Área / Volume, para
Cada produtor (entidade legal) em
Todos os referenciais e Opções (por produto), com
Validação central dos certificados pela participação do mercado, e
Detalhes de cumprimento e Auditorias / inspecções
Consequentemente a transmissão de dados dos OC com o GLOBALGAP tem que:
(i)
Assegurar que, logo que seja tomada a decisão de certificação pelo OC, o certificado só é
emitido após a actualização do estado do produtor para “Certificado” na base de dados do
GLOBALGAP.
(ii)
Assegurar que, logo que uma sanção seja emitida, o estado do produtor tem de ser alterado na
base de dados para o novo estado (o tempo entre a emissão da sanção e a actualização da
base de dados não deve exceder 1 dia útil).
(iii)
Para todos os outros estados dos produtores, a actualização deve ser de forma a assegurar
que o estado (ver Anexo II.2 estado dos Produtores na Base de Dados do GLOBALGAP) de
um produtor na base de dados do GLOBALGAP é o actual.
(iv) Assegurar a disponibilidade de informação imediatamente acessível de todos os detalhes das
auditorias ou inspecções (incluindo os das inspecções ou auditorias não anunciadas) e
detalhes de cumprimento para cada certificado.
NOTA: O processo de registo do Produtor e/ou do Grupo de Produtores TEM DE estar
completo antes que o OC possa efectuar quaisquer inspecções. Ver Regulamento Geral
Parte I, 4.8.2.
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2.5

Comunicação do OC com o Cliente de Certificação GLOBALGAP
(EUREPGAP)

(i)

O OC tem de cumprir os requisitos de comunicação com os clientes que pretendem a
certificação GLOBALGAP (EUREPGAP) de acordo com os seguintes prazos de resposta (ver
4.4.1(i) na Parte I do Regulamento Geral):
Recibo de registo até 14 dias de calendário depois do OC receber o Número de Cliente
GLOBALGAP (GGN) da base de dados do GLOBALGAP.
Confirmação da Certificação até 14 dias depois do produtor mostrar suficientes evidências
das acções correctivas.
O OC deve explicar de forma completa o Contrato de Sub-Licença e Certificação ao seu
cliente, especialmente os temas relacionados com segurança de dados. Este acordo deve ser
assinado como parte do processo de registo.

(ii)

2.6

Independência, Imparcialidade, Confidencialidade e Integridade do OC

(i)

De acordo com a EN 45011 ou Guia ISO/IEC 65, o OC aprovado pelo GLOBALGAP
(EUREPGAP) deve ter uma estrutura que assegure a separação das actividades que possam
causar um conflito de interesses. Todo o pessoal do OC deve operar com elevados níveis de
integridade profissional, ser livre de pressões comerciais, financeiras ou outras, que possam
afectar o seu julgamento e está-lhe expressamente proibida a promoção de quaisquer bens ou
serviços durante as actividades de avaliação.
Confidencialidade: A informação relativa ao produtor requerente, incluindo detalhes sobre
produtos e processos, relatórios de avaliação e documentação associada será tratada de forma
confidencial (excepto se estabelecido de outra forma pela lei). Não serão transmitidas
informações a terceiras partes sem o consentimento prévio do produtor requerente a não ser
que indicado de outra forma no Regulamento Geral ou no Contrato de Sub-Licença e
Certificação.

(ii)

(iii)

Protecção de Dados: Dentro da estrutura do sistema do GLOBALGAP (EUREPGAP),
somente as partes do sistema, previamente definidas, estarão autorizadas a ver os dados (o
produtor, o OC e o GLOBALGAP (EUREPGAP)). Para além disto, o produtor poderá fornecer
os dados pessoais aos parceiros comerciais que forem previamente autorizados pelo produtor,
ou o produtor pode dar instruções a uma terceira parte para o fazer. Esta autorização pode ser
revogada em qualquer altura. Qualquer outro acesso aos dados pessoais do produtor é ilegal e
não é permitido pelo operador da base de dados, de acordo com a Lei de Protecção de Dados.

3 SANÇÕES DO OC
3.1

Tipos de Não-Cumprimentos

Dois tipos de Não-cumprimentos podem levar a sanções do OC.

3.1.1

Não-cumprimentos Contratuais

Os não-cumprimentos contratuais são detectados quando o OC não está em cumprimento com
os contratos assinados com o GLOBALGAP (EUREPGAP). Isto pode incluir, mas não está
limitado a:
(i)
Uma comunicação falsa ou enganadora sobre a certificação GLOBALGAP (EUREPGAP)
ou no uso do logótipo.
(ii) Recusa de assinatura do Acordo de Licenciamento e Certificação e de quaisquer
alterações depois de um período dado pelo Secretariado do GLOBALGAP.
(iii) O OC negligencia o pagamento de:
Taxa de licença do OC
Taxa do teste on-line
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Taxa de licença de certificação
Taxa de registo do produtor
Falha na apresentação de prova da acreditação do OC dentro do prazo estabelecido
Fraude confirmada
Perda de acreditação (baseada em decisão do OA)

Não-cumprimentos relacionadas com o Referencial ou Regulamento Geral

Os não-cumprimentos relacionados com o Referencial ou com o Regulamento Geral são
detectados quando o OC não está a cumprir com as regras de qualquer parte do Regulamento
Geral ou quando não está a interpretar os Pontos de Controlo e os Critérios de Cumprimento
de acordo com as regras do GLOBALGAP (EUREPGAP). Exemplos destes não-cumprimentos
são (lista não exaustiva):
(i)
Não participação nos eventos anuais para OC
(ii)
Não seguir os requisitos da Formação on-line
(iii)
Actualização não frequente ou tardia dos dados de certificação
(iv) Dados dos registos e auditorias inconsistentes
(v)
Não apresentação de respostas às comunicações oficiais e/ou a reclamações do
GLOBALGAP (EUREPGAP)
(vi) Fraude confirmada
(vii) Não aplicação das linhas de orientação do Grupo de Trabalho Técnico Nacional, a
menos que justificado e comunicado ao GLOBALGAP (EUREPGAP).
(viii) Conflito de interesses (por ex. consultoria e certificação)
(ix) Atraso ou não aplicação de sanções a produtores
(x)
Formação interna inadequada
(xi) Não cumprimento com o âmbito das inspecções externas.
O GLOBALGAP (EUREPGAP), o OA em causa e o Comité de Acompanhamento da Integridade
(CAI) do GLOBALGAP (EUREPGAP) serão responsáveis pelo tratamento destas não conformidades.

3.2

Tipos de Sanções

As Sanções, como apresentadas na Tabela 3.2 abaixo, são aplicadas a todos os OC em caso de
violação das regras e quando um não-cumprimento (similar às indicadas em 3.1 acima) for
observado. A penalização dependerá da severidade do não-cumprimento ou da recorrência do nãocumprimento.
O GLOBALGAP (EUREPGAP) e o OA em causa trabalharão em conjunto com o CAI.
As penalizações específicas para cada grau são determinadas pelo CAI e explicadas no Anexo II.3.
Tabela 3.2 Graus de sanções para não-cumprimentos dos OC
Graus de sanção

Penalização Decisor

Grau 1 1º Aviso

FoodPLUS
(Informação ao OA e ao Comité de
Acompanhamento da Integridade)

Grau 2 2ºAviso

Anexo II.3

FoodPLUS
(Informação ao OA)

Grau 3 Cartão Amarelo
(Publicação no Website)

Anexo II.3

FoodPLUS
(Informação ao OA)

Grau 4 Cartão Vermelho
(Publicação no Website, o OC não
está autorizado a (re-)emitir novos
certificados por 1 a 6 meses)

Anexo II.3

Comité de Acompanhamento da
Integridade
(Informação ao OA)
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Comité de Acompanhamento da
Integridade
(Informação ao OA)
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4 APÊNDICE II.1: QUALIFICAÇÕES DOS INSPECTORES DO
SISTEMA INTEGRADO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO (OPÇÕES
1 E 3)
4.1

Inspector de sub-âmbito do GLOBALGAP (EUREPGAP)

(i)

Os inspectores estarão aptos para inspeccionar um sub-âmbito ao nível da produção agrícola
assim que as evidências factuais das suas qualificações e experiência (como descrito abaixo)
tenham sido verificadas para cada sub-âmbito pelo OC.
NOTA: Os requisitos para inspectores de Frutas e Legumes e de Flores e Ornamentais são
equivalentes.

4.2

Qualificações Formais
4.2.1
(i)

4.3

Diploma de Técnico Superior

No mínimo um diploma de técnico superior ou equivalente (curso com duração mínima de
2 anos) deve ser obtido numa área relacionada com o âmbito da certificação (Produção
Vegetal e/ou Produção Animal e/ou Aquacultura).

Qualificações e Habilitações Técnicas
4.3.1
(i)

4.3.2
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(ii)

Formação em Segurança Alimentar e BPA (Boas Práticas Agrícolas)

Formação nos princípios do HACCP quer como parte da qualificação formal ou por
aprovação num curso formal, baseado nos princípios do Codex Alimentarius.
Formação em higiene alimentar quer como parte da qualificação formal ou por aprovação
num curso formal.
Formação on-line em GLOBALGAP (EUREPGAP), com aprovação num teste on-line, por
período de revisão (3 anos).
Para o âmbito Produção Vegetal: Formação em protecção de plantas, fertilização e
protecção integrada quer como parte da qualificação formal ou por aprovação num curso
formal.
Para o âmbito de Produção Animal e Aquacultura: Formação básica na área de
sanidade e maneio animal que inclua saúde e bem-estar animal.
Um mínimo de 2 anos de experiência após o término dos estudos académicos
mencionados no ponto 4.2.1.i, e um total de 3 anos de experiência na área agrícola. Isto
deverá incluir trabalho no respectivo sub-âmbito: produção vegetal (para inspeccionar os
sub-âmbitos Produção Vegetal e/ou Produção Animal (para inspeccionar os sub-âmbitos
de Produção Animal) e/ou Aquacultura (para inspeccionar os sub-âmbitos de
Aquacultura). É necessária experiência de dois anos para cada sub-âmbito, podendo esta
ter sido adquirida em simultâneo para mais de um sub-âmbito.

4.3.3
(i)

Formação do Inspector

Um curso prático de inspector de um dia abordando os princípios básicos da inspecção.

Competências de Comunicação

Conhecimentos ao nível da “Língua de trabalho”, que corresponde à língua nativa/de
trabalho. Isto deverá incluir a terminologia local especializada na língua de trabalho.
Excepções a esta regra deverão ser objecto de consulta e confirmação prévia por escrito
pelo Secretariado do GLOBALGAP.
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Tarefas Chave
4.4.1
(i)
(ii)

Inspecções a Unidades de Produção

Inspecções a unidades de produção (quer a produtores individuais ou a produtores de um
grupo de produtores) para verificar o cumprimento do referencial GLOBALGAP
(EUREPGAP).
Produção atempada de relatórios objectivos relativos a estas inspecções, de acordo com
EN 45011 ou Guia ISO/IEC 65 e requisitos de prazos e do sistema GLOBALGAP
(EUREPGAP).

4.4.2

Geral

(i)

Manter ficheiros actualizados de toda a política da qualidade, procedimentos, instruções
de trabalho e documentos emitidos pelo OC.
(ii) Manter os desenvolvimentos, edições e alterações legislativas actualizadas, relativos ao
âmbito em que as inspecções são realizadas.
(iii) Desempenhar outras tarefas que o OC possa designar, fora do âmbito do GLOBALGAP
(EUREPGAP) desde que estas actividades não contradigam os princípios da EN 45011 ou
Guia ISO/IEC 65 ou outros estipulados pelo Regulamento Geral do GLOBALGAP
(EUREPGAP).

4.4.3
(i)

(ii)

Independência e Confidencialidade

Os inspectores não podem efectuar quaisquer actividades que possam afectar a sua
independência ou imparcialidade e, especificamente, não podem efectuar actividades de
consultoria ou formação “à medida” para os produtores a quem efectuam inspecções. A
formação não é considerada “à medida” ou consultoria desde que os cursos sejam sobre
sistemas de gestão da qualidade ou auditoria, e sejam confinados a fornecer informação
genérica que esteja acessível de forma gratuita no domínio público; isto é, o formador não
pode fornecer soluções específicas para a empresa.
Os inspectores têm de observar de forma estrita os procedimentos dos produtores e dos
OC’s para manter a confidencialidade das informações e dos registos.
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5 APÊNDICE II.2: QUALIFICAÇÕES DOS AUDITORES DO
SISTEMA INTEGRADO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO (OPÇÕES
2 E 4)
5.1

Auditor de Sub-âmbito do GLOBALGAP (EUREPGAP)

(ii)

Os auditores estarão aptos para auditar um sub-âmbito assim que as evidências factuais das
suas qualificações e experiência (como descrito abaixo) tenham sido verificadas para cada
sub-âmbito pelo OC.

5.2

Qualificação Formal
5.2.1

Diploma de Técnico Superior

(i)

5.3

No mínimo um diploma de técnico superior ou equivalente (curso com duração mínima
de 2 anos) deve ser obtido numa área relacionada com o âmbito da certificação
(Produção Vegetal e/ou Produção animal e/ou Aquacultura).

Qualificações e Habilitações Técnicas
5.3.1

Formação do Auditor Coordenador

(i)

Experiência prática como auditor em ISO 9000 ou normas da série ISO 14000, BRC, IFS
ou semelhantes (mínimo de 10 dias).
Formação como Auditor Coordenador com aprovação baseada nos Princípios da ISO
19011, com um mínimo de 37 horas de duração, num curso que seja externamente
aceite no sector. O certificado deve especificar o conteúdo do curso e duração. A
aprovação deve estar mencionada no certificado.
A formação em Auditor coordenador deve incluir: referenciais aplicáveis em auditorias da
qualidade, técnicas de auditoria, objectivos da auditoria (aspectos psicológicos e
comunicação) e relatórios, e deve incluir um caso prático de estudo.

(ii)

(iii)

5.3.2

Formação em Segurança Alimentar e BPA (Boas Práticas Agrícolas)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Formação nos princípios do HACCP quer como parte da formação académica formal
ou pela aprovação num curso formal, baseado nos princípios do Codex Alimentarius.
Formação em higiene alimentar quer como parte da formação académica formal ou
por aprovação num curso formal.
Formação on-line em GLOBALGAP (EUREPGAP), com aprovação num teste on-line
por período de revisão (3 anos).
Para o âmbito Produção Vegetal: Formação em protecção de plantas, fertilização e
protecção integrada quer como parte da qualificação formal ou por aprovação num
curso formal.
Para o âmbito de Produção Animal e Aquacultura: Formação básica na área de
sanidade e maneio animal que inclua saúde e bem-estar animal.
Um mínimo de 2 anos de experiência após o término dos estudos académicos
mencionados no ponto 5.2.1i, e um total de 3 anos de experiência na área agrícola.
Isto deverá incluir trabalho no respectivo sub-âmbito: produção vegetal (para auditar os
sub-âmbitos Produção Vegetal) e/ou produção animal (para auditar os sub-âmbitos de
Produção Animal) e/ou Aquacultura (para auditar os sub-âmbitos de Aquacultura). É
necessária experiência de dois anos para cada sub-âmbito, podendo esta ter sido
adquirida em simultâneo para mais de um sub-âmbito.
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NOTA: Auditorias da Cadeia de Responsabilidade (CR) são efectuadas por auditores
qualificados para o âmbito para que é necessária a certificação.

5.3.3
(i)
(ii)

5.4

Competências de Comunicação

Conhecimentos ao nível de “Língua de trabalho” que corresponde à língua nativa/ de
trabalho. Isto deverá incluir a terminologia local especializada na língua de trabalho.
Excepções a esta regra deverão ser objecto de consulta e confirmação prévia por escrito
pelo Secretariado do GLOBALGAP.

Tarefas Chave
5.4.1

Auditorias a Grupos de Produtores do GLOBALGAP (EUREPGAP)

(i)

Auditar e avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) dos grupos de produtores
quanto ao cumprimento do referencial GLOBALGAP (EUREPGAP) de acordo com a
Checklist do SGQ, disponível no website do GLOBALGAP.
(ii)
Produção atempada de relatórios objectivos relativos a estas auditorias, de acordo com
EN 45011 ou Guia ISO/IEC 65 e requisitos de prazos e do sistema GLOBALGAP
(EUREPGAP).
NOTA: Um auditor com qualificação para o âmbito das Frutas e Legumes pode auditar o SGQ
de um grupo que pretende certificação para Suínos, no entanto este auditor não pode efectuar
inspecções às unidades de produção dos Suínos.

5.4.2
(i)
(ii)

5.4.3
(i)
(ii)
(iii)

5.4.4
(i)
(ii)

(iii)

Inspecções a Unidades de produção GLOBALGAP (EUREPGAP)
Inspecções a unidades de produção (quer a produtores (Opção 1) quer a produtores de
grupos de produtores (Opção 2)) para verificar o cumprimento do referencial
GLOBALGAP (EUREPGAP).
Produção atempada de relatórios objectivos relativos a estas inspecções, de acordo com
EN 45011 ou Guia ISO/IEC 65 e requisitos de prazos e do sistema GLOBALGAP
(EUREPGAP).
Geral
Manter ficheiros actualizados de toda a política da qualidade, procedimentos, instruções
de trabalho e documentos emitidos pelo OC.
Manter os desenvolvimentos, edições e alterações legislativas actualizadas, relativos ao
âmbito em que as auditorias são realizadas.
Desempenhar outras tarefas que o OC possa designar, fora do âmbito do GLOBALGAP
(EUREPGAP) desde que estas actividades não contradigam os princípios da EN 45011
ou Guia ISO/IEC 65 ou outros estipulados pelo Regulamento Geral do GLOBALGAP
(EUREPGAP).

Independência e Confidencialidade
Os auditores não estão autorizados a tomar decisões finais de certificação sobre
auditorias ou inspecções que efectuaram.
Os auditores não podem efectuar quaisquer actividades que possam afectar a sua
independência ou imparcialidade e, especificamente, não podem efectuar actividades de
consultoria ou formação “à medida” para os produtores a quem efectuam inspecções. A
formação não é considerada “à medida” ou consultoria, desde que, os cursos sejam
sobre sistemas de gestão da qualidade ou auditoria, e sejam confinados a fornecer
informação genérica que esteja acessível de forma gratuita no domínio público; isto é, o
formador não pode fornecer soluções específicas para a empresa.
Os auditores têm de observar de forma estrita os procedimentos dos produtores e dos
OC’s para manter a confidencialidade das informações e dos registos.
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6 APÊNDICE II.3 REGRAS PARA AVALIAÇÃO DE GRUPOS DE
PRODUTORES NA OPÇÃO 2
Estas regras devem ser seguidas por OC’s que efectuam verificações externas a grupos de
produtores. O Apêndice baseia-se nos requisitos para grupos de produtores que solicitem a
certificação como Opção 2 (como definido no Regulamento Geral do GLOBALGAP (EUREPGAP) e
na EN 45011 ou no Guia ISO/IEC 65) que têm de ser cumpridos pelos OCs aprovados pelo
GLOBALGAP (EUREPGAP).
O processo de avaliação envolverá uma amostragem dos componentes para verificar o cumprimento
do referencial e para permitir a certificação. Toda a documentação, locais, pessoal e operações que
sejam declaradas pelo grupo como relevantes e pertinentes para a definição e administração do
sistema da Opção 2 devem ser avaliadas.

6.1

Processo de Avaliação
(i)

(ii)

O processo de avaliação é delineado para estabelecer que o SGQ do grupo e a estrutura
administrativa estão de acordo com os critérios da Opção 2 e que as auditorias internas
e as inspecções dos produtores estão de acordo com as exigências quanto a
competência, independência e precisão.
O processo de avaliação está dividido em duas componentes:
a)
Auditoria do SGQ do grupo, e
b)
Inspecção de uma amostra dos produtores registados.

6.1.1
Auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade de um Grupo de
Produtores
(i)
(ii)
(iii)

6.1.2
(i)

(ii)

A auditoria ao SGQ ou de “Verificação do Sistema” será realizada no escritório central do
grupo ou centro administrativo do grupo.
A auditoria será efectuada de acordo com as regras definidas neste Apêndice.
O processo de avaliação durará um ou mais dias e incluirá:
a)
Reunião de abertura com o Gerência/Administração
b)
Revisão de todos os documentos relevantes.
c)
Avaliação dos registos
d)
Revisão das auditorias internas e inspecções efectuadas
e)
Discussão/entrevistas com os principais responsáveis
f)
Reunião de encerramento incluindo a revisão das não conformidades
identificadas.

Inspecção dos Produtores Registados e dos Locais de Produção
Uma amostragem dos produtores registados aprovados será inspeccionada tendo em
conta todos os pontos de controlo dos módulos aplicáveis do referencial GLOBALGAP
(EUREPGAP). A selecção final das inspecções a realizar e a comunicação ao grupo
de produtores de quais e quantos produtores serão inspeccionados, deverá ser
feita depois da auditoria ao SGQ, usando critérios baseados na estrutura do grupo
e definidos num procedimento de amostragem que tenha como base uma análise
de risco.
O tamanho mínimo da amostra será baseado na raiz quadrada do número de produtores
registados por cada combinação de sub-âmbitos. Isto significa que durante a inspecção
de cada um dos produtores seleccionados, todos os produtos dessa combinação de subâmbitos podem ser inspeccionados.
Ex.: Um grupo tem um total de 64 produtores dos quais 48 pretendem a certificação
para o conjunto dos sub-âmbitos Bovinos e Ovinos, Produção de Leite e Aves, e 16
a certificação para o conjunto dos sub-âmbitos Bovinos e Ovinos, Produção Leiteira
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e Aves e Frutas e Legumes. A amostra mínima a ser inspeccionada externamente
pelo OC, para cada uma das combinações de sub-âmbitos, será √48+√16=7+4 = 11
produtores.
O cálculo do tamanho da amostra deve também ser baseado no número de produtores
registados separados em combinações de subgrupos tendo em conta tipos de produção,
como definido no ponto seguinte.
Os produtores serão também classificados por tipo de produção, dentro de cada subâmbito e combinação de sub-âmbitos:
a)
Animais estabulados
b)
Animais criados ao ar livre ou culturas de ar livre
c)
Culturas protegidas/cobertas
d)
Culturas perenes
e)
Actividades em água corrente (aquacultura)
f)
Locais de produção no mar (aquacultura)
Ex.: Se um grupo de produtores (num total de 64) está a ser inspeccionado de
acordo com o GLOBALGAP (EUREPGAP) para Produção Leiteira, Bovinos e
Ovinos, e Aves, e todos estas produções são ao ar livre: então a amostra é a raíz
quadrada do número total de produtores do grupo (8). Se entre estes 64 produtores,
16 deles produzem apenas Aves em recintos fechados, então a raíz quadrada deste
pequeno grupo de produtores (4) também será inspeccionada, pois têm uma
combinação diferente de tipos de produção (no total 8+4 = 12 produtores serão
inspeccionados).
Se entre este grupo de 64 produtores, há alguns que também têm produção de
suínos em estabulação (16), de acordo com o GLOBALGAP (EUREPGAP), então a
raíz quadrada deste pequeno grupo de produtores (4) também será inspeccionada,
pois têm uma diferente combinação de sub-âmbitos que são certificados para o
GLOBALGAP (EUREPGAP). (no total 8 + 4 + 4 =16 produtores serão
inspeccionados).
Os Organismos de Certificação podem, por sua iniciativa e com base em critérios
justificáveis, aumentar a taxa de verificação até um máximo de 4 vezes a raíz quadrada
do número total de produtores registados.
Ex.: Dúvidas sobre a consistência da aplicação do SGQ ao grupo de produtores
podem surgir por:
a. Reclamações de clientes por detecção de resíduos ilegais de pesticidas.
b. Inconsistência entre os relatórios das inspecções/ auditorias internas e o
que é detectado nas inspecções/auditorias do OC.
A dimensão da amostra será confirmada após a auditoria ao SGQ (a não ser que, devido
a não conformidades detectadas num produtor, o OC precise de mais verificações; ver
PARTE I.6.2.2 Suspensões) e terá em conta os resultados de inspecções não
anunciadas. Como parte da auditoria ao SGQ os resultados das inspecções e auditorias
externas e internas serão comparados, para identificação de não conformidades
estruturais e não estruturais.

NOTA: Referência ao Regulamento Geral do GLOBALGAP (EUREPGAP), Parte I ponto 5.2.4.

6.1.3
(i)
(ii)

Inspecção aos locais de Acondicionamento (Frutas e Legumes, quando
aplicável)
Para a inspecção externa deve ser considerado um número correspondente à raíz
quadrada do total dos locais de acondicionamento registados pelo grupo de produtores
no GLOBALGAP (EUREPGAP).
Quando o acondicionamento é feito num local central pelo grupo de produtores (i.e.
menos que um local de acondicionamento por membro do grupo de produtores), este
deve ser inspeccionado (ver (i) acima) pelo OC juntamente com a auditoria ao SGQ,
usando a lista de verificação mista do SGQ e do acondicionamento disponibilizada pelo
GLOBALGAP (EUREPGAP). Quando o acondicionamento não é efectuado de forma
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centralizada, mas na unidade de produção dos produtores membros, tal deve ser tido em
conta quando se determina a amostra dos produtores a inspeccionar.
Se há locais de acondicionamento centralizados, todos os pontos de controlo das
Obrigações Menores que sejam relevantes para o acondicionamento (FV.5) tornam-se
Obrigações Maiores.
Para a inspecção interna do Grupo de Produtores, todos os locais de acondicionamento
devem ser inspeccionados.

Frequência da Auditoria e Inspecção

NOTA: Referente ao Regulamento Geral Parte I.5.2

6.2.1
(i)
(ii)

6.2.2

Auditorias e Inspecções Anunciadas
Uma auditoria externa anunciada ao SGQ do grupo será efectuada anualmente pelo OC
aprovado pelo GLOBALGAP (EUREPGAP).
As inspecções externas às unidades de produção são anuais.

Auditorias de Acompanhamento e Inspecções não Anunciadas

Os OC aprovados (ou os seus subcontratados) efectuarão anualmente, auditorias de
acompanhamento adicionais não anunciadas num mínimo de 10% de todos os grupos de
produtores certificados que se regista na Opção 2. Estas auditorias de acompanhamento
adicionais não anunciadas apenas terão em conta o SGQ do grupo de produtores.
Os 10% não terão apenas em conta o número total, mas deverão ser calculados tendo em
conta factores como distribuição geográfica, legislação (quando diversas jurisdições são
cobertas pelo OC), tipo de culturas, historial de cumprimento, etc.

6.3
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Não Conformidades
Qualquer não conformidade identificada durante a avaliação será discutido durante a avaliação
e será documentada no fim do dia da auditoria.
De qualquer não conformidade, que demonstre falha deliberada nos procedimentos do
GLOBALGAP (EUREPGAP), resultará na Suspensão Completa do certificado e notificação ao
Secretariado do GLOBALGAP.
Todas as não conformidades do SGQ deverão ser resolvidos antes de poder ser emitido um
certificado ao grupo.
A implementação das acções correctivas para obtenção do nível de aprovação pelos
produtores individuais deve estar concluída de forma satisfatória antes do produtor poder ser
incluído numa lista de aprovação.

6.4

Acções Correctivas

(i)

A evidência da resolução de não conformidades pode ser apresentada na forma de evidência
documental ou evidência fotográfica, conforme apropriado.
Pode haver casos em que a demonstração da resolução de uma não conformidade apenas
pode ser confirmada por uma visita adicional ao local; quando necessário esta visita pode ser
cobrada.
Todas as acções correctivas serão avaliadas, com os esclarecimentos necessários de forma a
demonstrar que a acção tomada e a evidência fornecida são suficientes para fechar a não
conformidade.

(ii)
(iii)
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6.5

Relatórios

(i)

No final de cada dia de avaliação, quaisquer não conformidades identificadas serão resumidas
e confirmadas por escrito para permitir que as acções correctivas possam ser implementadas.
No final de todo o processo de avaliação será produzido um relatório escrito completo, que
resuma a actividade de avaliação efectuada, forneça informação de como o grupo cumpre com
os requisitos do referencial e que, quando aplicável, liste as não conformidades identificadas.
O formato do relatório de avaliação será baseado na lista de verificação do SGQ (disponível
em www.globalgap.org). O relatório de avaliação será a base a partir da qual uma decisão para
a concessão de um certificado ao grupo pode ser tomada.
Uma cópia do relatório de avaliação será fornecida ao grupo no final da auditoria.
Cópias do relatório só poderão ser fornecidas a outras partes se o grupo de produtores der
autorização expressa escrita (ver Protecção de dados em 2.6.4).

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

6.6

Certificação

(i)

Uma lista de todos os produtores e locais a que o certificado se aplica deve ser emitida como
anexo que é referido no certificado. O OC deve manter esta lista actualizada.

6.7

Registo de outros Produtores no Grupo

(i)

Podem ser adicionados novos produtores (sujeito ao cumprimento dos procedimentos internos
de aprovação) à lista dos produtores registados durante o período de validade do certificado. É
responsabilidade do grupo actualizar de imediato o OC quanto a qualquer adição ou retirada de
locais à/da lista dos produtores registados.
Num ano podem ser adicionados à lista aprovada até 10% de novos produtores, por registo
dos produtores com o OC aprovado pelo GLOBALGAP (EUREPGAP) sem se recorrer
necessariamente a verificação adicional pelo OC aprovado pelo GLOBALGAP (EUREPGAP).
No caso do número de produtores registados aprovados aumentar mais de 10% num ano,
terão de ser realizadas inspecções externas a uma amostra dos produtores recentemente
adicionados e/ou terá de ser efectuada uma revisão do SGQ durante esse ano antes dos
novos produtores poderem ser adicionados à lista aprovada.
Independentemente da percentagem pela qual o número de produtores registados aprovados
aumenta num ano, se as novas unidades de produção registadas aumentam a área dos
produtos registados ou o número de animais registados e aprovados previamente em mais de
10% num só ano, terão de ser realizadas inspecções externas a uma amostra das novas
unidades de produção ou produtores e/ou terá de ser efectuada uma revisão do SGQ durante
esse ano antes que essas novas unidades ou produtores possam ser adicionados à lista
aprovada.

(ii)
(iii)

(iv)
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Modificação GLOBALGAP
(EUREPGAP); Clarificação da
linguagem: 2.3 (xvii) e.g.2; 2.5 (i);
6.1.2 (iv) e.g.; 6.6 (i); Appendix
II.1 4.4.3 (i); Appendix II.2 5.4.4
(ii)
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