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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 (EUREPGAP) 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 (EUREPGAP) 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 INTRODUÇÃO
O reconhecimento de outros referenciais de Garantia da Produção através da Equivalência
(Benchmarking) é um dos principais objectivos do GLOBALGAP (EUREPGAP). A fim de assegurar a
integridade e a transparência do sistema, o GLOBALGAP (EUREPGAP) adoptou este procedimento de
equivalência e designou organizações externas, reconhecidas e competentes, para empreender as
revisões técnicas e testemunhar auditorias.
O propósito deste documento é definir o procedimento para o estabelecimento de equivalências de
referenciais específicos (e de outros documentos normativos) relativamente ao referencial GLOBALGAP
(EUREPGAP), pelo que este procedimento está feito de forma consistente, fiável e transparente,
facilitando deste modo a aceitação numa base nacional e internacional e promovendo assim o comércio
internacional.
O procedimento, definido neste documento, especifica as exigências gerais que deverão ser seguidas
pela FoodPLUS (como Responsável pelo Referencial e pelo sistema de certificação que funciona com o
referencial GLOBALGAP (EUREPGAP) e outros documentos normativos) e pelo responsável
requerente de outro referencial a pedir equivalência.
Este procedimento é aplicável a todas as companhias e organizações interessadas em pedir o
reconhecimento do GLOBALGAP (EUREPGAP), através do processo de equivalência, a todos os subâmbitos disponíveis (Frutas e Legumes, Culturas Arvenses, Café Verde, Chá, Flores e Ornamentais,
Bovinos e Ovinos, Produção Leiteira, Suínos, Aves e Salmonídeos) e futuros.
As definições dos termos como usados neste documento são explicadas em 9.2.

2 CATEGORIAS DE EQUIVALÊNCIA
Estão disponíveis 2 categorias de equivalência através das quais os produtores podem obter a
aprovação da certificação equivalente à do GLOBALGAP (EUREPGAP). O responsável pelo referencial
requerente pode escolher entre:

2.1 Equivalência Total do Referencial
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

Os requerentes devem submeter os seus documentos normativos (i.e. o sistema de
certificação e referenciais) para avaliação da equivalência relativamente ao Regulamento
Geral e Pontos de Controlo e Critérios de Cumprimento do GLOBALGAP (EUREPGAP),
respectivamente.
Os responsáveis devem implementar os seus referenciais equivalentes através do seu
próprio sistema de certificação acreditado pela EN 45011/ ISO/IEC 65
Os certificados equivalentes serão emitidos através das opções 3 e/ou 4 da certificação
GLOBALGAP (EUREPGAP):
a) Opção 3: Um Produtor Individual requer um Certificado de um referencial
equivalente ao GLOBALGAP (EUREPGAP) para um ou mais sub-âmbitos.
b) Opção 4: Um Grupo de Produtores requer um Certificado de um esquema
equivalente ao GLOBALGAP (EUREPGAP) para um ou mais sub-âmbitos.
A versão final aprovada do sistema de certificação e do referencial equivalente passará a
ser um documento normativo do referencial equivalente requerente para organismos de
certificação aprovados (como estabelecido na secção 3.3.2) que certificarão o referencial
equivalente sob a total conformidade com o sistema de certificação equivalente do
referencial requerente.
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Ou

2.2 Checklist Modificada Aprovada (CMA)
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Os requerentes devem submeter os seus documentos normativos do referencial para
avaliação de equivalência com os Pontos de Controlo e Critérios de Cumprimentos do
GLOBALGAP (EUREPGAP).
Os proprietários dos referenciais devem implementar o seu referencial equivalente através
da Acreditação GLOBALGAP (EUREPGAP) à Norma EN 45011/ISO/IEC 65.
Os certificados equivalentes serão emitidos através das opções 1 e/ou 2 da certificação
GLOBALGAP (EUREPGAP):
a) Opção 1: Um Produtor Individual requer um Certificado GLOBALGAP (EUREPGAP)
para um ou mais sub-âmbitos
b) Opção 2: Um Grupo de Produtores requer um Certificado GLOBALGAP
(EUREPGAP) para um ou mais sub-âmbitos
A checklist aprovada do referencial requerente passará a ser um documento normativo
GLOBALGAP (EUREPGAP) aplicável para organismos de certificação aprovados (como
estabelecido na secção 3.3.2) que certificarão o âmbito da CMA sob a total conformidade
com o Regulamento Geral do GLOBALGAP (EUREPGAP).

A definição de “produtor” e os requisitos para um Grupo de Produtores em ambas as categorias
de equivalência permanecem como descritas na Parte I – Informação Geral e Parte III –
Certificação de Grupo (Opção 2) do Regulamento Geral.
Todas as secções deste documento aplicam-se a ambas as categorias de equivalência. Os
Requisitos para cada categoria devem seguir o procedimento completo de equivalência como
descrito nas secções 3 e 4, assim como os requisitos para manutenção do estatuto equivalente
descrito na secção 6.
Os Referenciais de Equivalência Aprovados serão publicamente identificados como tal pelo
GLOBALGAP (EUREPGAP).

3 PROCEDIMENTOS DE EQUIVALÊNCIA
A FoodPLUS, organização legal daqui por diante referida como GLOBALGAP (EUREPGAP), operará
um Processo Técnico de Revisão (descrito abaixo como Pedido, Revisão Técnica Independente,
Revisão pelos Pares, Avaliação Independente Testemunhada, Revisão GLOBALGAP (EUREPGAP),
etc.) para verificar se um referencial e o seu sistema de certificação podem demonstrar equivalência
com o referencial GLOBALGAP (EUREPGAP) e com o seu sistema de certificação e, em consequência,
ser formalmente reconhecido. Para que um referencial seja formalmente reconhecido deve estar em
conformidade com todos os Pontos de Controlo e Critérios de Cumprimento descritos no referencial
GLOBALGAP (EUREPGAP) relevante. Os Pontos de Controlo não aplicáveis devem ser justificados.
O responsável de um referencial que pretende a equivalência deve assegurar que o referencial
requerente foi desenvolvido em conformidade com os requisitos da EN 45011/ISO/IEC Guia 65.
O GLOBALGAP (EUREPGAP) deve assegurar que o procedimento de equivalência é implementado
sob procedimentos tecnicamente competentes, transparentes, independentes e imparciais.
O procedimento de Equivalência, como retratado na Figura 2, é explicado nos pontos 3.1 a 3.3 e na
secção 4.
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3.1 Requisitos para o Referencial Requerente
(i)

(ii)

(iii)

O GLOBALGAP (EUREPGAP) deve disponibilizar aos responsáveis dos referenciais
equivalentes as referências e documentação pro-forma apropriada [ver o website do
GLOBALGAP e a Extranet - Equivalência GLOBALGAP (EUREPGAP) (Benchmarking Extranet)
http://benchmarking.globalgap.org] para cada um dos seus referenciais GLOBALGAP
(EUREPGAP). Estes devem ser submetidos como parte do procedimento de avaliação da
equivalência, juntamente com cópias dos direitos e deveres dos organismos de certificação
requerentes que trabalham com o referencial, assim que seja reconhecido formalmente como
equivalente.
O referencial requerente deve:
a) ter direitos de autor mantidos por uma entidade legal identificada, ou ter requerido, de forma
apropriada, tais direitos de autor;
b) ser claro e preciso na sua escrita e fraseologia, de modo a facilitar a interpretação exacta e
uniforme, e permitir a avaliação da conformidade do requerente;
c) estar publicamente disponível. A imposição de uma taxa razoável para a compra do
referencial não será considerada como uma restrição ou uma limitação.
O GLOBALGAP (EUREPGAP) deve solicitar que qualquer organismo de certificação que trabalhe
com o referencial equivalente (requerente) e/ou com o responsável pelo referencial equivalente
(requerente):
a) esteja sempre em conformidade com o referencial e sistema de certificação equivalente
formalmente aceite;
b) tenha acordos documentados com todos os organismos de certificação individuais que
trabalhem com o referencial equivalente, de modo a assegurar-se de que o organismo de
certificação actua em conformidade com os requisitos do sistema de certificação
GLOBALGAP (EUREPGAP), incluindo a EN 45011 / ISO/IEC Guia 65;
c) faça reivindicações a respeito da equivalência somente no que diz respeito ao âmbito para o
qual a equivalência foi concedida;
d) não utilize a equivalência de maneira a que retire prestígio ao GLOBALGAP (EUREPGAP) e
não faça nenhuma indicação a respeito do estatuto da equivalência que o GLOBALGAP
(EUREPGAP) possa considerar enganadora ou desautorizada;
e) em caso de Suspensão ou Cancelamento do estatuto Equivalente interrompa o uso de todo
o material de publicidade que contenha qualquer referência ao GLOBALGAP (EUREPGAP)
e devolva qualquer documento solicitado pelo GLOBALGAP (EUREPGAP);
f)
incorpore alterações técnicas e actualizações no referencial equivalente e inovações e
melhorias no sistema de certificação implementado pelo GLOBALGAP (EUREPGAP) dentro
dos prazos indicados pelo GLOBALGAP (EUREPGAP).

3.2 Registo de Produtores no Sistema GLOBALGAP (EUREPGAP)
O registo de produtores e grupos de produtores de uma CMA Equivalente deve seguir as mesmas
regras descritas no Regulamento Geral Parte I; 4.8 e no Anexo I.2 para a Opção 1 e 2 da certificação.
Além da informação pedida no Regulamento Geral Parte I; 4.8, os organismos de certificação que estão
aprovados para referenciais equivalentes (sob a categoria de Equivalência Total do Referencial) devem
fornecer a seguinte informação para os produtores ou grupos de produtores certificados sob as opções
3 e 4:
(i)
Número de Registo (proporcionado pelo OC)
(ii)
Nome e Morada do Produtor
(iii)
Nome da Organização
(iv) Âmbito
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Opção de Certificação
Nome do Referencial Equivalente
Status do Certificado

A informação descrita em cima será necessária para a designação do Número de Cliente GLOBALGAP
(GGN) e para prevenir a duplicação de entradas de produtores no sistema GLOBALGAP (EUREPGAP).
NOTA: Um produtor certificado de acordo com um referencial equivalente que foi sancionado, não
poderá registar-se sob a certificação GLOBALGAP (EUREPGAP), até a sanção ter sido levantada e
vice-versa.
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RESPONSÁVEL PELO REFERENCIAL

FOODPLUS

Pedido de Equivalência
1º Contrato

Contrato de Serviço
Revisão Técnica Independente
(máximo 2 meses)

Pessoa ou
Organização
Tecnicamente
competente

Recurso do
Referencial
Requerente

Incidentes
Significativos

Referencial
Requerente

Relatório da Revisão Técnica Independente
- Aprovação da Equivalência
- Equivalência com alterações acordadas

Rejeição do
Pedido

Revisão pelos Pares
(1- 2 meses)

Comité Sectorial do
GLOBALGAP relevante
e Membros

Recurso do
Referencial
Requerente

Incidentes
Significativos

Referencial
Requerente

Relatório da Revisão pelos Pares

- Aprovação da Equivalência

Rejeição do
Pedido

- Equivalência com alterações acordadas

Avaliação Independente Testemunhada
(máximo 1 mês depois da auditoria)

Pessoa ou
Organização
Tecnicamente
competente

Recurso do
Referencial
Requerente

Incidentes
Significativos

Referencial
Requerente
Response

Relatório da Avaliação Independente Testemunhada

- Aprovação da Equivalência

Rejeição do
Pedido

- Equivalência com alterações acordadas

SUMÁRIO EXECUTIVO

Revisão GLOBALGAP (EUREPGAP)
(2 semanas)

Pedido Rejeitado
Justificação escrita
para o requerente

Recurso Disponível

Figura 2. Procedimento de Equivalência

Pedido Aceite
Notificação para reconhecimento
formal da equivalência
(2 semanas)

Equivalência formalmente
garantida
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3.3 Avaliação Técnica da Equivalência
3.3.1
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

3.3.2
(i)

Pedido de Equivalência do Responsável pelo Referencial
Um pedido de reconhecimento de um referencial apenas pode ser feito pelo responsável
legal pelo referencial directamente a uma das organizações designadas pelo GLOBALGAP
(EUREPGAP) para realizarem o procedimento de equivalência. (Ver para informações de
contacto na Extranet - Equivalência GLOBALGAP (EUREPGAP).) A organização escolhida
daqui por diante será designada por “Avaliador de Equivalência” (ver informação de
contacto no Anexo IV.1).
Se for detectado algum incidente técnico ou formal relevante na informação fornecida
durante o pedido, deve ser comunicado ao requerente, e solicitada a correcção ou envio de
informação suplementar. Neste caso o processo de pedido será retido até que o incidente
esteja resolvido.
Para formalizar o pedido para o processo de equivalência terão que existir inicialmente
acordos contratuais entre o responsável pelo referencial que pretende a equivalência e o
GLOBALGAP (EUREPGAP), assim como com o Avaliador de Equivalência,
respectivamente. Estes contratos deverão especificar (lista não-exaustiva) os âmbitos e os
sub-âmbitos para os quais se faz o pedido, o direito do GLOBALGAP (EUREPGAP) auditar
o referencial por uma organização de Revisão Técnica Independente, as obrigações de
cada uma das partes, condições económicas, procedimentos de resolução de disputas e
cláusulas de cancelamento. O procedimento de revisão também será acordado.
Da mesma maneira, e a fim de obter a aprovação da equivalência, devem existir acordos
contratuais (Acordo do Responsável pelo Sistema de Certificação Equivalente - RSCE)
entre o GLOBALGAP (EUREPGAP) e o responsável pelo referencial quando a etapa final
do pedido de equivalência for obtida com sucesso.
O responsável pelo referencial que pretende obter equivalência deve registar-se na
Extranet – Equivalência GLOBALGAP (EUREPGAP) (http://benchmarking.globalgap.org) e
deve, ele próprio ou através de uma terceira parte, fornecer um relatório completo dentro
do formato do GLOBALGAP (EUREPGAP) em Inglês (e na língua original do requerente):
a) Sumário: um resumo do referencial que pretende obter equivalência, os seus
objectivos, lista de produtos, organismos de certificação, pormenores do
desenvolvimento e dos procedimentos de actuação requeridos no sistema de
certificação.
b) Checklist de Correspondência para Equivalência (CCE): uma correspondência “ponto
por ponto” do referencial que pretende equivalência com os Pontos de Controlo e
Critérios de Cumprimento do GLOBALGAP (EUREPGAP) e com o Regulamento Geral
do GLOBALGAP (EUREPGAP). Esta comparação “ponto por ponto” também irá
pormenorizar os critérios de conformidade e fornecerá todos os argumentos
necessários, documentados, para justificar a equivalência. Deve igualmente demonstrar
a equivalência ou maior rigor dos elementos de inspecção e certificação (por uma
terceira parte) do referencial que pretende a equivalência. (A “Checklist de
Correspondência para Equivalência” pode ser retirada do website do GLOBALGAP ou
da Extranet).
c) A tradução oficial autenticada de todos os documentos mencionados em cima deve
também ser actualizada em Inglês.

Pedido do Organismo de Certificação que trabalha com um Sistema de
Certificação Equivalente
Se o GLOBALGAP (EUREPGAP) reconheceu formalmente um referencial e/ou um sistema
de certificação equivalente, deve existir um procedimento para o pedido dos Organismos
de Certificação individuais (OC) que certificam o referencial e/ou o sistema de certificação
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equivalente, de modo a que possam ser aprovados formalmente pelo GLOBALGAP
(EUREPGAP), de acordo com o procedimento de aprovação dos OCs do GLOBALGAP
(EUREPGAP) prevalecente (ver o Regulamento Geral PARTE II - Regras dos Organismos
de Certificação).
(ii)

3.3.3
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

3.3.4
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

Os pedidos apenas devem ser aceites se o OC requerente fornecer, por escrito, provas
que o responsável pelo respectivo referencial equivalente não levanta objecções ao
respectivo OC requerente que funciona e emite certificados do referencial equivalente.

Revisão Técnica Independente
O Avaliador de Equivalência deve rever em detalhe, num mês (se não ocorrer nenhum
atraso inesperado relativo ao pedido), o pedido e todas as respostas do parecer. As
pessoas que empreendem a Revisão Técnica Independente devem ter experiência na
avaliação de conformidade e, se aplicável, conhecimento do âmbito e da região geográfica
onde o referencial e o sistema de certificação submetidos se propõem funcionar.
Se durante a revisão for detectado algum incidente técnico ou formal, o pedido é devolvido
ao requerente que possui um mês para propor as alterações ao Avaliador de Equivalência.
O Avaliador de Equivalência deve resumir todas as respostas do parecer num relatório
detalhado, o Relatório Independente Final. Este relatório deve avaliar a proposta de
alterações, caso exista, e deve fazer uma das seguintes recomendações:
a) Aprovação da Equivalência;
b) Equivalência com alterações (futuras) acordadas;
c) Rejeição do pedido.
Em caso de rejeição do pedido o referencial equivalente pode recorrer da decisão do
Avaliador de Equivalência ao GLOBALGAP (EUREPGAP).

Revisão pelos Pares
Se as exigências da revisão técnica independente são cumpridas, o pedido do responsável
pelo referencial será sujeito à revisão pelos pares por um período de um a dois meses. A
Revisão pelos Pares deve ser efectuada por consulta escrita ao Comité Sectorial do
GLOBALGAP relevante, aos membros do GLOBALGAP (EUREPGAP) e OCs que
trabalham com o GLOBALGAP (EUREPGAP) e/ou com o referencial que pretende a
equivalência.
Os consultores devem ser convidados a escrever comentários técnicos apenas em Inglês e
devem fornecer justificações.
Se na revisão for detectado algum incidente técnico ou formal, o responsável pelo
referencial requerente possui um mês para propor alterações ao Avaliador de Equivalência.
Este período de um mês pode ser simultâneo com a Revisão pelos Pares ou logo após o
período de Revisão pelos Pares.
Deve ser elaborado pelo Avaliador de Equivalência um Relatório Final da Revisão pelos
Pares, devendo resumir e avaliar os comentários da revisão pelos pares e as propostas de
alterações, caso existam, e deve fazer uma das seguintes recomendações:
a) Aprovação da Equivalência;
b) Equivalência com alterações (futuras) acordadas;
c) Rejeição do pedido.
Em caso de rejeição do pedido o referencial equivalente pode recorrer da decisão do
Avaliador de Equivalência ao GLOBALGAP (EUREPGAP).
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Testemunho de Avaliação Independente

(i)

O Avaliador de Equivalência deve empreender um testemunho de avaliação de uma
auditoria realizada no campo por um auditor de um OC que esteja certificado para o âmbito
do referencial que pretende equivalência. Em caso de mais do que um OC, o GLOBALGAP
(EUREPGAP) ou o Avaliador de Equivalência irão seleccionar pelo menos um.

(ii)

O Avaliador de Equivalência deve validar, no campo, o documento revisto de
correspondência com os Pontos de Controlo e Critérios de Cumprimento, com o OC(s)
seleccionado. Este testemunho de avaliação independente deve resumir todos os pontos
em conflito, justificando cada ponto questionado e deve ser elaborado um relatório
detalhado.
A validação da implementação da correspondência revista do sistema de certificação (ou
Regulamento Geral) faz parte do Testemunho de Avaliação Independente, nos termos da
aplicação prática das regras, e pode ser comentada nesse respeito no Relatório Final do
Testemunho de Avaliação Independente. Uma validação futura do documento de
correspondência do sistema de certificação será realizada pelo respectivo Sistema de
Acreditação como parte do processo de acreditação de cada OC que funciona com o
referencial requerente, apenas depois do reconhecimento formal da equivalência ser
concedido. Esta validação conduzirá a uma reivindicação de conformidade com o
Regulamento Geral do GLOBALGAP (EUREPGAP), que será indicada no certificado de
acreditação de cada OC que funciona com o referencial requerente.
Se na revisão for detectado algum incidente técnico ou formal, o requerente possui um
mês para propor alterações ao Avaliador de Equivalência.
O Relatório Final do Testemunho de Avaliação Independente deve avaliar a proposta de
alterações, caso exista, e deve fazer uma das seguintes recomendações:
a) Aprovação da Equivalência;
b) Equivalência com alterações (futuras) acordadas;
c) Rejeição do pedido.
Em caso de rejeição do pedido o referencial equivalente pode recorrer da decisão do
Avaliador de Equivalência ao GLOBALGAP (EUREPGAP).

(iii)

(iv)
(v)

(vi)

3.3.6
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Revisão do GLOBALGAP (EUREPGAP)
O Avaliador de Equivalência deve preparar um relatório geral do processo de
reconhecimento de equivalência na forma de um Sumário Executivo para ser apreciado
pelo Secretariado do GLOBALGAP.
O Secretariado do GLOBALGAP deve considerar todos os relatórios intermediários e o
Sumário Executivo e, em duas semanas, decidir aprovar, aprovar com alterações, ou
rejeitar o pedido.
Deve ser fornecida justificação escrita se o Secretariado do GLOBALGAP não aceitar as
recomendações descritas no relatório final do Avaliador de Equivalência.
Se o Secretariado do GLOBALGAP rejeitar o pedido, o requerente deve ter o direito de
recorrer e o GLOBALGAP (EUREPGAP) deve ter procedimentos para rever os recursos,
de forma independente, através da formação de um Painel de Recurso imparcial e
tecnicamente competente.

4 APROVAÇÃO
4.1 Aprovação Provisória
(i)

Se o GLOBALGAP (EUREPGAP) decidir aprovar o pedido de um requerente, uma
Notificação Formal de Reconhecimento da Equivalência deve ficar em circulação por um
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período de 2 semanas para os consultores que responderam ao processo de consulta,
como descrito na cláusula 2.2.4 deste documento. O Secretariado do GLOBALGAP deve
considerar os comentários finais, caso existam, e se não existir nenhuma preocupação
significativa, deve aceitar formalmente a equivalência.
(ii)

(iii)

(iv)
(v)

Devem existir acordos contratuais entre o GLOBALGAP (EUREPGAP) e o responsável
pelo referencial que obteve equivalência (o RSCE). Este contrato deve pormenorizar (lista
não-exaustiva) a data de fim, cláusulas de cancelamento, os direitos do GLOBALGAP
(EUREPGAP) em examinar o referencial e os procedimentos de recurso. Os
procedimentos de revisão também serão acordados.
Os referenciais aprovados provisoriamente devem requerer a acreditação à EN 45011 ou
ISO/IEC 65 (de acordo com a categoria de equivalência) dentro de 4 semanas após ter
sido assinado o acordo do RSCE e ter, pelo menos, um Organismo de Certificação
acreditado dentro de 6 meses após a data do pedido a um Organismo de Acreditação, que
esteja em conformidade com as condições do GLOBALGAP (EUREPGAP) como
estabelecido no Regulamento Geral Parte II 2.1 (iv).
Devem existir procedimentos de comunicação formais, escritos, para notificar aos
requerentes o resultado do processo de equivalência.
O prazo para completar o processo de Pedido para Decisão Provisória de Aprovação deve
ser da ordem dos 6 meses*, tendo em conta o tempo mínimo que cada parte possui para
concluir as suas respectivas tarefas, como descritas neste documento.
*Sem contar com o período de recurso ou qualquer outro atraso não previsto.

4.2 Aprovação Total
(i)
(ii)

Deve ser concedida Aprovação Total aos referenciais equivalentes que demonstrem acreditação
da EN 45011 ou ISO/IEC 65 (ver ponto 4.1.iii).
O Reconhecimento Formal deve estar disponível publicamente e indicar claramente:
a) Os sub-âmbito(s) do GLOBALGAP (EUREPGAP) e o seu (seus) número e/ou data(s) de
revisão.
b) O referencial equivalente, incluindo todos os documentos normativos envolvidos com os
números e/ou datas de revisão.
c) A Lista de produtos.
d) O(s) OC(s) através do(s) qual(is) o GLOBALGAP (EUREPGAP) acordou aceitar a
certificação do referencial equivalente.

4.3 Certificados
O certificado emitido pelo OC aprovado, para qualquer categoria de equivalência, deve cumprir as
condições descritas no Regulamento Geral Parte II 2.3 (xvi); adicionalmente é requerido que inclua a
seguinte informação:

4.3.1
(i)
(ii)

4.3.2
(i)
(ii)

Certificados de Equivalência Total
Nome e versão dos documentos normativos do referencial equivalente.
Indicação de equivalência à versão actual aplicável dos documentos normativos do
GLOBALGAP (EUREPGAP).

Certificados CMA
Nome e versão dos documentos normativos do referencial equivalente.
Versão actual aplicável do Regulamento Geral do GLOBALGAP (EUREPGAP).
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5 TRANSPARÊNCIA E CONFIDENCIALIDADE
(i)
(ii)

O funcionamento de todos os procedimentos relativos à equivalência será conduzido de uma
maneira transparente e todos os documentos estarão disponíveis para os requerentes, as partes
interessadas e o GLOBALGAP no fim do procedimento ou mais cedo.
Toda a informação, procedimentos e documentos emitidos pelo requerente a qualquer uma das
partes envolvidas no processo de equivalência e marcados como confidenciais (à excepção de
toda a informação requerida nas Checklist de Correspondência) não serão utilizados de nenhuma
maneira, excepto para o objectivo descrito neste documento. O resto da informação será
publicado após a Aprovação Total do referencial equivalente.

6 MANUTENÇÃO DO ESTATUTO EQUIVALENTE
6.1 Alterações ou Actualizações do Referencial Equivalente
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

As alterações a serem feitas no referencial e/ou nos seus sistemas de certificação que estejam
relacionadas com os documentos de equivalência aprovados devem ser comunicadas ao
GLOBALGAP antes de serem implementadas.
O Secretariado do GLOBALGAP deve avaliar as alterações e, um mês depois, a Revisão pelos
Pares deve determinar se o Avaliador de Equivalência necessita fazer uma revisão adicional
(com custos extras para o responsável pelo referencial equivalente) ou se as alterações podem
ser aprovadas de imediato.
Em qualquer caso, as alterações propostas devem ser claramente ajustadas usando a Checklist
de Correspondência para Equivalência, para os itens alterados aplicáveis.
Se o Secretariado do GLOBALGAP decidir que as alterações propostas podem ser aprovadas de
imediato, deve comunicar por escrito a aceitação das alterações ao responsável pelo referencial
e ao(s) OC(s).
Se, por outro lado, o Secretariado do GLOBALGAP decidir que é necessária uma avaliação pelo
Avaliador de Equivalência:
a) O Secretariado do GLOBALGAP deve comunicar por escrito ao responsável pelo referencial
e ao OC(s) relevante. Neste caso o responsável pelo referencial e/ou OC(s) deve, dentro de
4 semanas a partir da data de recepção da resposta oficial:
Fazer o pedido para Revisão Técnica Independente (com o Avaliador de Equivalência
relevante).
Renunciar por escrito a Equivalência GLOBALGAP (EUREPGAP).
b) O Avaliador de Equivalência deve rever a informação disponibilizada pelo responsável pelo
referencial e/ou OC(s), começando o processo na etapa da Revisão Técnica Independente
(ver cláusula 3.3.3).
c) No relatório elaborado pela Revisão Técnica Independente, deve ser feita a recomendação
da necessidade de haver (ou não, se for o caso) uma revisão do Testemunho de Avaliação,
com base na importância das alterações e se as mesmas afectam ou não o procedimento de
certificação. O Secretariado do GLOBALGAP toma então a decisão.
d) Se, depois do Avaliador de Equivalência ter revisto a proposta de alteração, a conclusão for
de que as alterações não estão de acordo com os requisitos do GLOBALGAP (EUREPGAP),
e a decisão do Secretariado do GLOBALGAP for de não aceitar as mesmas, o responsável
pelo referencial pode:
Aceitar a decisão final e retirar a proposta de alterações ao referencial equivalente, ou
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Recorrer (como descrito na cláusula 2.2.6), ou
Renunciar a Equivalência GLOBALGAP (EUREPGAP).

O GLOBALGAP deve publicar os custos do processo de avaliação da proposta de alterações do
referencial equivalente, baseando-se nas taxas cobradas pelo Avaliador de Equivalência
responsável pela realização da equivalência.

©Copyright: GLOBALGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.globalgap.org
Por favor consulte a versão inglesa em caso de dúvida.

Traduzido por: SATIVA; Portugal

REGULAMENTO GERAL
SISTEMA INTEGRADO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO
(INTEGRATED FARM ASSURANCE)
PARTE IV – EQUIVALÊNCIA
VERSÃO PORTUGUESA FINAL TEMPORÁRIA
Por favor consulte a versão inglesa em caso de dúvida

Refª: IFA 3.0-1 GR IV
Versão: V3.0-1 07
Pág: 14 de 17

6.2 Alterações ou Actualizações do Referencial GLOBALGAP (EUREPGAP)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vii)

(vi)

As alterações oficiais feitas aos documentos normativos do GLOBALGAP (EUREPGAP) devem
ser incluídas, de forma apropriada, em toda a documentação do referencial equivalente.
O GLOBALGAP deve comunicar por escrito todas as alterações oficiais a todos os responsáveis
por referenciais equivalentes ao GLOBALGAP (EUREPGAP), que devem comunicar a recepção
das mesmas.
O responsável pelo referencial deve fornecer por escrito, ao Secretariado do GLOBALGAP, a
informação que demonstre a implementação e a alteração do referencial equivalente.
A informação escrita deve incluir uma Checklist de Correspondência para Equivalência, completa
para os itens alterados aplicáveis, conforme fornecida pelo GLOBALGAP (EUREPGAP). O
GLOBALGAP (EUREPGAP) pode pedir, quando necessário, mais esclarecimentos/documentos.
O Secretariado do GLOBALGAP deve decidir se o Avaliador de Equivalência necessita de
realizar uma revisão adicional (com custos extras para o responsável pelo referencial
equivalente) E, após uma Revisão pelos Pares obrigatória, decidir se as alterações podem ou
não, ser aceites.
Se o Secretariado do GLOBALGAP decidir que é necessária uma avaliação adicional pelo
Avaliador de Equivalência:
a) O Avaliador de Equivalência deve rever a informação disponibilizada pelo responsável pelo
referencial e/ou OC(s).
b) No relatório elaborado pela Revisão Técnica Independente, deve ser feita a recomendação
da necessidade de haver (ou não, se for o caso) uma revisão do Testemunho de Avaliação,
com base da importância das alterações e se as mesmas afectam ou não o procedimento de
certificação. O Secretariado do GLOBALGAP toma então a decisão.
c) O procedimento de avaliação deve prosseguir como descrito nas cláusulas 3.3.5, 3.3.6 e 4
deste documento.
O GLOBALGAP (EUREPGAP) deve publicar os custos do processo de avaliação da proposta de
alterações do referencial equivalente, baseando-se nas taxas cobradas pelo Avaliador de
Equivalência responsável pela realização da equivalência.

6.3 Infracções Contratuais:
Quando um referencial equivalente aprovado for considerado responsável por qualquer infracção ao
acordo RSCE, o Secretariado do GLOBALGAP deve começar com a seguinte comunicação e medidas
preventivas para com o responsável pelo referencial antes de iniciar o processo de cancelamento do
acordo RSCE.
(i)

Aviso: No caso de infracções menores deve ser solicitado ao responsável pelo referencial a
indicação das acções correctivas propostas e a demonstração da implementação prática das
mesmas dentro do prazo máximo de 28 dias. O não cumprimento desta obrigação levará à
suspensão do Estatuto Equivalente ao GLOBALGAP (EUREPGAP).

(ii)

Suspensão: No caso de infracções maiores ou falha no cumprimento de um aviso deve ser
pedido ao responsável pelo referencial a indicação das acções correctivas propostas e a
demonstração da implementação prática das mesmas dentro de um prazo razoável definido pelo
Secretariado do GLOBALGAP. O não cumprimento desta obrigação levará à perda do Estatuto
Equivalente ao GLOBALGAP (EUREPGAP) por um período de 6 meses.

(iii)

Cancelamento: O não cumprimento dos requisitos da suspensão levará ao cancelamento do
acordo do RSCE.
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O Secretariado do GLOBALGAP deve determinar a severidade das infracções e decidir igualmente
quando foram fornecidas evidências suficientes.

7 AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO
O GLOBALGAP (EUREPGAP) ou uma organização, independente e competente, destacada
devem ter procedimentos de auditoria externa implementados, de modo a poderem demonstrar
que o responsável pelo referencial está a utilizar o referencial equivalente de acordo com os
procedimentos acordados na altura do pedido.

8 CUSTOS
Deve ser facturado ao responsável pelo referencial o procedimento de avaliação de equivalência
de acordo com as actuais tabelas de taxas publicadas pelo Avaliador de Equivalência destacado.
Taxas adicionais são aplicadas aos certificadores contratados que funcionam com o respectivo
referencial e aos membros do referencial equivalente, de acordo com a Tabela de Taxas do
GLOBALGAP (EUREPGAP) (publicada no website do GLOBALGAP). Deverão ser aceites pedidos
de equivalência solicitados por qualquer responsável de um referencial equivalente.

9 ABREVIATURAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
9.1 Abreviaturas
CMA
AE
RSC
RTI
RCM
AT

Checklist Modificada Aprovada
Avaliador de Equivalência
Responsável pelo Sistema de
Certificação
Revisão Técnica Independente
Responsável
pela
Checklist
Modificada
Auditor de Testemunha

EQ
OC
RSCE
AIT
RP

Equivalência
Organismo de Certificação
Responsável
pelo
Sistema
de
Certificação Equivalente
Avaliação Independente Testemunhada
Revisão pelos Pares

RR

Responsável pelo Referencial

9.2 Definições
Para o propósito deste Referencial, aplicam-se as definições relevantes descritas na ISO/IEC Guia 2 e
ISO/ 8402 juntamente com as seguintes definições:
Referencial GLOBALGAP (EUREPGAP): Referenciais específicos, de acordo com o GLOBALGAP
(EUREPGAP) e outros documentos normativos, que foram desenvolvidos em conformidade com a
ISO/IEC Guia 65 cláusula 4.1.3, e que estão disponíveis especificamente para o GLOBALGAP
(EUREPGAP) como pontos de referência ou equivalência através dos quais se pode demonstrar a
equivalência.
Sistema de Certificação GLOBALGAP (EUREPGAP): sistema de certificação que está em
conformidade com ambos os requisitos da ISO/IEC Guia 65 e com os requisitos definidos no
Regulamento Geral do GLOBALGAP (EUREPGAP).
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Referencial Equivalente: Um referencial que funciona de acordo com um sistema de certificação
equivalente ou de acordo com o sistema de certificação do GLOBALGAP (EUREPGAP), e que
completou com sucesso os procedimentos descritos neste documento e foi formalmente reconhecido
pelo GLOBALGAP (EUREPGAP).
Sistema de Certificação Equivalente: Um sistema de certificação que obteve acreditação pela
ISO/IEC Guia 65 (EN45011) através de um Organismo de Certificação Aprovado para o GLOBALGAP
(EUREPGAP) com um Organismo de Acreditação membro do Fórum Internacional de Acreditação (IAF)
e signatário do Acordo multilateral para a certificação de produtos (MLA) referente à ISO/IEC IEC Guia
65 e do Memorando de Entendimento entre a Cooperação Europeia para Acreditação (EA) e/ou IAF e o
GLOBALGAP (EUREPGAP), que completou com sucesso os procedimentos descritos neste documento
e foi formalmente reconhecido pelo GLOBALGAP (EUREPGAP).

9.3 Documentos de Referência
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Acordo do Responsável pelo Sistema de Certificação Equivalente GLOBALGAP (EUREPGAP)
(RSCE)
Checklist de Correspondência para Equivalência GLOBALGAP (EUREPGAP)
ISO 19011:2002. Guia para auditorias da qualidade e/ou sistemas de gestão ambiental
ISO / IEC Guide 7:1194. Guidelines for drafting standards suitable for use for conformity
assessment.
ISO /IEC Guide 65:1996. General requirements for bodies operating product certification systems.
ISO / IEC Guide 2:2004. Standardization and related activities – General vocabulary
ISO 8402: 1994. Quality management and quality assurance – Vocabulary
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10 REGISTO DE ACTUALIZAÇÃO DE EDIÇÕES
Versão
Regulamento
Geral
3.0-1_Sep07

Substitui
3.0_March07

Documento
substituído
obsoleto
30 Sep 2007

Entra em
vigor
30 Sep 2007

Descrição da Modificação
Modificação GLOBALGAP
(EUREPGAP)

1. Para informações detalhadas sobre as alterações, por favor entre em contacto com o Secretariado
do GLOBALGAP acerca do Histórico do documento.
2. Quando as alterações não afectam a acreditação do referencial, a versão mantém-se “3.0” e a
actualização da edição será indicada com “-x” (ex. "3.0-1").
3. Quando as alterações afectam a acreditação do referencial, o nome da versão será alterado para
“3.x” (ex. "3.1").
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