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ANEXO II.1: TRANSFERÊNCIAS ENTRE OCs
(Este Anexo faz parte do Regulamento Geral GLOBALGAP (EUREPGAP) Frutas e Legumes V3.0-Mar07 e
pode ser referido por outros documentos GLOBALGAP (EUREPGAP).)

1.1 Introdução
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Este anexo é um guia para a transferência de produtores registados na base de dados do
GLOBALGAP (e que se aplica aos certificados correspondentes) entre OCs que trabalham
com o GLOBALGAP (EUREPGAP).
O objectivo deste guia consiste em garantir a manutenção da integridade dos Certificados
GLOBALGAP (EUREPGAP) emitidos por um OC se transferidos para outros OC, e garantir
que o caso de um produtor, registado na base de dados do GLOBALGAP, que estabeleça
contrato com outro OC do GLOBALGAP (EUREPGAP) será revisto na perspectiva da história
desse produtor dentro do GLOBALGAP.
O guia define as exigências mínimas para a transferência de produtores registados na base
de dados do GLOBALGAP (e que se aplica aos certificados correspondentes) entre Ocs que
trabalham com GLOBALGAP (EUREPGAP). Os OCs podem implementar procedimentos ou
acções que sejam mais restritivas que aquelas aqui definidas, desde que não alterem forçada
ou injustamente a liberdade de escolha de Ocs pelas organizações.
Apenas os produtores registados na base de dados do GLOBALGAP que não estão
sancionados podem mudar de OC. Os produtores sancionados necessitam primeiramente de
resolver todas as sanções excepcionais impostas antes de poderem transferir para outro OC.

1.2 Transferência da Certificação
A transferência de OC é definida como o reconhecimento de um produtor registado na base de
dados do GLOBALGAP, em qualquer status, com ou sem a existência de um Certificado
GLOBALGAP (EUREPGAP) válido, emitido por um OC GLOBALGAP (EUREPGAP) Aprovado [a
partir de agora referido como o “OC emissor”] por outro OC GLOBALGAP (EUREPGAP)
Aprovado [a partir de agora referido como o “OC aceitante”] tendo como objectivo a concessão da
sua Certificação

1.3 Exigências Mínimas
Os OCs aceitantes têm de ser acreditados para o âmbito GLOBALGAP (EUREPGAP) Frutas e
Legumes. Os OCs GLOBALGAP (EUREPGAP) recentemente Aprovados que ainda não são
acreditados, não podem aceitar clientes que se estão a transferir de um OC já acreditado (excepto
nos casos em que o cliente ainda nunca tenha sido certificado).

1.4 Revisão de Pre- Transferência
Uma pessoa com a competência adequada do OC aceitante deve efectuar uma revisão sobre a
certificação do potencial cliente. Esta revisão deve ser conduzida de forma a incluir um questionário
em papel e, normalmente, uma visita ao potencial cliente. A revisão deve incluir os seguintes
aspectos:
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(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)
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Confirmação de que as actividades certificadas do cliente se enquadram no âmbito da
acreditação do OC aceitante.
A razão porque o cliente pretende a transferência.
Se o status do produtor na base de dados do GLOBALGAP é consistente com a realidade, e
se possui um certificado GLOBALGAP (EUREPGAP) válido, em termos de autenticidade,
duração e âmbito das actividades consideradas pelo GLOBALGAP (EUREPGAP), e que
inclua o local ou locais que pretende transferir. Se for praticável, a validade e o estado das
não conformidades excepcionais devem ser verificados com o OC emissor, a não ser que
este tenha cessado a actividade.
Considerar os relatórios da última avaliação/reavaliação, eventuais relatórios de seguimento e
eventuais não conformidades excepcionais identificadas. Esta avaliação pode também incluir
outra documentação disponível e relevante para o processo de certificação, i.e., notas
escritas, checklists.
Reclamações recebidas e acções desenvolvidas.
O estado no actual ciclo de certificação. Ver ponto 6.5.4 deste anexo.
Se algum compromisso contratual com o OC emissor é ainda vigente, o que impediria a
correcta transferência para o OC aceitante.
Em particular, se um produtor teve uma não conformidade aplicada pelo OC emissor, que
ainda não foi fechada. Nos casos em que as não conformidades excepcionais estão em
aberto, as mesmas devem ser resolvidas e fechadas com os OC emissor antes de qualquer
transferência do produtor para o OC aceitante

1.5 Certificação
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

A transferência é feita, normalmente, a partir de um certificado ainda válido mas, no caso de
um certificado emitido por um OC que tenha cessado a sua actividade ou que tenha tido a
Acreditação GLOBALGAP (EUREPGAP) retirada, o OC aceitante poderá, se o entender,
considerar também a transferência desse certificado com base no descrito neste guia.
Os certificados que se sabe que foram suspensos ou que estão em vias de ser suspensos,
não devem ser aceites para transferência.
Não conformidades excepcionais devem ficar resolvidas antes da transferência, se tal for
possível, com o OC emissor. Se tal não for feito, estas não conformidades devem ser
resolvidas pelo OC aceitante.
O OC aceitante deve, como primeiro passo, para todos os produtores pretendentes realizar
uma pesquisa na base de dados do GLOBALGAP, para verificar o status, antes de prosseguir
com a aceitação.
Se não forem identificados mais problemas excepcionais ou potenciais pela revisão feita
antes da transferência, poderá ser emitido um certificado, com data do dia de conclusão da
revisão, após o habitual processo de tomada de decisão. O modelo do regime de certificação
anterior deve ser utilizado para determinar o programa de seguimento e reavaliação a
continuar, a não ser que, como resultado da revisão, o OC aceitante tenha realizado uma
auditoria inicial ou de reavaliação.
Sempre que persistam dúvidas, antes da revisão de pré-transferência, como as relacionadas
com a validade e/ou adequação da própria certificação actual ou anterior, o OC aceitante
deve, dependendo da extensão da dúvida:
• tratar o requerente como se se tratasse de um novo cliente, ou
• realizar uma avaliação centrada nas áreas problemáticas identificadas
A decisão quanto à acção necessária dependerá da natureza e extensão dos problemas
identificados e deve ser explicada à organização
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