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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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Esta parte é importante para quem se quiser tornar um Formador Aprovado pelo GLOBALGAP
(EUREPGAP) ou para quem já é um Formador Aprovado.

1 PAPEL DA FORMAÇÃO NO GLOBALGAP (EUREPGAP)
O GLOBALGAP reconhece a necessidade global de formação qualificada em GLOBALGAP
(EUREPGAP), que pode ser realizada a custos controlados e feita à medida das exigências dos
produtores. A oferta de formação em GLOBALGAP (EUREPGAP) servirá como facilidade voluntária do
produtor para a certificação em GLOBALGAP (EUREPGAP). Não haverá nenhuma exigência oficial
para produtores fazerem prova de que um membro da sua equipa ou um consultor externo frequentou
um curso de formação em GLOBALGAP (EUREPGAP).
O GLOBALGAP (EUREPGAP) oferece 2 tipos de formação:
(i)
Workshops de Formação de Formadores (FF) – publicitados no website para todas as partes
interessadas (membros do GLOBALGAP (EUREPGAP) e não-membros). Nestes workshops, os
membros do GLOBALGAP (EUREPGAP) podem realizar um exame opcional para se tornarem
Formadores Aprovados, para constituir um número limitado mas suficiente de formadores
qualificados e registá-los no Website do GLOBALGAP. Uma vez qualificado, o formador pode
ministrar cursos de formação (formação para o público), utilizando documentos normativos do
GLOBALGAP (EUREPGAP), publicados no website do GLOBALGAP, e outra informação que
passará a estar disponível, de tempos a tempos, na Extranet de Formação do GLOBALGAP
(EUREPGAP).
(ii)
Workshops Internos – não publicitados no website do GLOBALGAP, são realizados a pedido.
Estes workshops também incluem o exame para FF.
NOTA: Um certificado de frequência será emitido aos participantes de uma FF e de um workshop
interno.

2 ÂMBITO
O objectivo é explicar e organizar o processo dos Workshops de Formação de Formadores e a
interacção entre o Secretariado do GLOBALGAP, os formadores e o público em geral.
Este documento explica os procedimentos para se tornar num Formador GLOBALGAP (EUREPGAP)
Aprovado e os procedimentos que devem ser seguidos a fim de se obter e manter o status de
Aprovado. Pormenoriza os deveres e os direitos do Secretariado do GLOBALGAP e dos requerentes
para os Workshops de Formação de Formadores.

3 REGRAS
3.1

Regras Gerais para Formadores

Estes regulamentos estabelecem as regras aplicáveis a todos os Formadores Aprovados.
(i)
O GLOBALGAP emite certificados aos Formadores Aprovados, que assim estão autorizados a
dar formação ao público em geral.
(ii)
O EUREPGAP é uma marca registada. O uso do logótipo é gerido pelo Secretariado do
GLOBALGAP, conforme especificado no Apêndice I.1 “Regras para o uso da Marca Registada e
Logo ”, na sua versão mais recente.
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Os requisitos para Formadores de GLOBALGAP (EUREPGAP) Aprovados estão especificados
no Apêndice V.1 “Requisitos para Formador GLOBALGAP (EUREPGAP)”. As qualificações
formais, aptidões e qualificações técnicas requeridas, em termos de Segurança Alimentar e de
formação em Boas Práticas Agrícolas, são baseadas nas exigências para um auditor
GLOBALGAP (EUREPGAP) (excepto curso de Auditor Coordenador e experiência) conforme
especificado no Apêndice II.2 do Regulamento Geral, na sua versão mais recente.
Depois de completar com sucesso o exame do Workshop de FF, o participante precisa de
preencher, assinar e enviar:
a) a Checklist do Formador GLOBALGAP (EUREPGAP) Requerente com diplomas/certificados
que provem as qualificações de acordo com a checklist e
b) o Acordo de Registo do Formador GLOBALGAP (EUREPGAP), ao Secretariado, para
aprovação
O Formador Aprovado precisa de actualizar anualmente a informação de modo a permanecer no
website do GLOBALGAP como um Formador Aprovado activo. Ver 5.2 Gestão do Estatuto
Aprovado do GLOBALGAP (EUREPGAP).

3.2

Direitos do Formador

(i)

Aparecer no website do GLOBALGAP como um Formador GLOBALGAP (EUREPGAP)
Aprovado.
Acesso à Secção do Formador na Extranet de Formação do GLOBALGAP (EUREPGAP).
Uso de apresentações gerais do GLOBALGAP (EUREPGAP) actualizadas e disponíveis na
secção do Formador da Extranet de Formação do GLOBALGAP (EUREPGAP).
Os formadores apenas podem treinar o público em geral (i.e. qualquer pessoa interessada em se
tornar mais familiarizada com o GLOBALGAP (EUREPGAP) e com a sua interpretação).

(ii)
(iii)
(iv)

3.3

Direitos do GLOBALGAP (EUREPGAP)

(i)

O GLOBALGAP reserva-se o direito de cancelar o registo de um formador numa base discricional
se, por exemplo, forem recebidas queixas de membros e do público em geral e o formador não
apresente justificações para as alegações.
O GLOBALGAP não fornece material de formação para uso do Formador.

(ii)

4 DESRESPONSABILIZAÇÃO
(i)
(ii)

Os cursos oferecidos por um Formador GLOBALGAP Aprovado são voluntários.
Os formandos devem estar cientes que um curso dado por um Formador GLOBALGAP Aprovado
não é um curso GLOBALGAP Aprovado, apenas garante que o Formador passou no Workshop e
que tem acesso a actualizações regulares, e que não é possível ao formando tornar-se num
Formador GLOBALGAP Aprovado apenas pela frequência deste curso e aprovação num exame.

5 PROCEDIMENTOS
5.1

Obtenção do Status Aprovado

(i)

O requerente deve-se inscrever para o workshop e para o exame de FF e deve pagar as taxas do
workshop e do exame antes do começo do workshop (ver as taxas de acordo com a última
publicação da Tabela de Taxas GLOBALGAP (EUREPGAP) em www.globalgap.org).
Depois de completar com sucesso o exame de FF, o formador precisa de preencher, assinar e
enviar a seguinte informação para o Secretariado do GLOBALGAP para aprovação:

(ii)
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)
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a

Checklist
do
Formador
GLOBALGAP
(EUREPGAP)
Requerente
com
diplomas/certificados* que provem as qualificações de acordo com a checklist (ver a
Checklist do Formador GLOBALGAP (EUREPGAP) Requerente, disponível na
Extranet de Formação do GLOBALGAP (EUREPGAP)).
b) O Acordo de Registo do Formador GLOBALGAP (EUREPGAP) (disponível na Extranet de
Formação do GLOBALGAP (EUREPGAP)), que inclui informação do estatuto da
organização associada e dos sub-âmbitos em que o formador se deseja registar.
c) Dados de contacto actualizados e o status do formador e da organização associada.
d) Curriculum Vitae*
*NOTA: Os documentos têm que estar em Inglês
Um pré-requisito para fazer o exame de FF e se qualificar como um formador aprovado é o
formador requerente ser filiado numa organização que seja membro do GLOBALGAP
(EUREPGAP), cuja taxa anual de membro tenha sido paga (ver taxas de membro de acordo com
a última publicação da Tabela de Taxas GLOBALGAP (EUREPGAP) em www.globalgap.org).
Depois do formador requerente ter pago a taxa do workshop, sido aprovado no exame e enviado
a informação pedida em 5.1, o formador aprovado deve receber um certificado do Secretariado
do GLOBALGAP (EUREPGAP), declarando que o formador frequentou um workshop de FF e
passou no exame, sendo classificado como um Formador GLOBALGAP (EUREPGAP) Aprovado.
Os formadores GLOBALGAP (EUREPGAP) aprovados têm que organizar eles próprios as suas
acções de formação. Os formadores aprovados devem, pelo menos, abranger a Parte I (e
qualquer outra Parte relevante) do Regulamento Geral e os Pontos de Controlo e Critérios de
Cumprimento (documentos em vigor) dos sub-âmbitos abrangidos pelo certificado de FF emitido
pelo GLOBALGAP (EUREPGAP).
Os formadores aprovados podem incluir um exame nas acções de formação, mas o
desenvolvimento e correcção do mesmo é da responsabilidade do formador.
Os Certificados emitidos por formadores aprovados devem estar em conformidade com os
requisitos apresentados no Apêndice V.2 Conteúdo do Certificado emitido por um Formador
Aprovado.

NOTA: Os Formadores Aprovados apenas serão colocados no website do GLOBALGAP assim que o
formador estiver conforme com todos os requisitos e tiver assinado o Acordo de Registo do Formador
GLOBALGAP (EUREPGAP).

5.2

Gestão do Estatuto Aprovado

(i)

Os Formadores Aprovados precisam de actualizar os dados de contacto quando existem
alterações.
Os Formadores Aprovados que queiram manter o Estatuto Aprovado, precisam de frequentar um
curso de actualização disponibilizado pelo GLOBALGAP com duração de um dia, e passar no
exame, durante o ano de transição após uma nova versão ter sido lançada.
Os Formadores Aprovados devem assinar o Acordo de Formação de GLOBALGAP
(EUREPGAP) para cada nova versão dos documentos normativos.

(ii)
(iii)

6 ABREVIATURAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
6.1

Abreviaturas

FF

Formação de Formadores

PCCC

FE

Formador GLOBALGAP

RG

Pontos de Controlo e Critérios de
Cumprimento
Regulamento Geral
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Documentos de Referência

Checklist do Formador GLOBALGAP (EUREPGAP) Requerente
Acordo de Formação de GLOBALGAP (EUREPGAP)

7 APÊNDICE V.1 REQUISITOS PARA FORMADOR GLOBALGAP
(EUREPGAP)
7.1

Qualificação Formal
7.1.1
(i)

7.2

Qualificações e Habilitações Técnicas
7.2.1
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

7.2.2
(i)
(ii)
(iii)

7.3

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.

Formação em Segurança Alimentar e BPA (Boas Práticas Agrícolas)
Formação nos princípios de HACCP, como parte da formação académica formal, ou pela
aprovação num curso formal, baseado nos princípios do Codex Alimentarius.
Formação em higiene alimentar, como parte da formação académica formal, ou pela
aprovação num curso formal
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 7.1.1.i, e um total de 3 anos de experiência na área agrícola. Isto
deverá incluir trabalho na produção, garantia da qualidade, ou segurança alimentar em
produção vegetal (para formador do Âmbito Produção vegetal), e/ou produção animal (para
formador do âmbito Produção Animal) e/ou Aquacultura (para formador do âmbito
Aquacultura). É necessária experiência de dois anos para cada sub-âmbito, podendo esta
ter sido adquirida em simultâneo para mais de um sub-âmbito.

Competências de Comunicação
Conhecimentos da língua inglesa adequados para contactos e comunicação com o
GLOBALGAP (EUREPGAP).
Conhecimentos a nível de “Língua de trabalho” para a língua em causa. Isto deverá incluir
a terminologia local especializada na língua de trabalho.
Aptidões de apresentação básicas.

Qualificações da Organização
(i)

O formador requerente deve ser filiado numa organização que seja membro do
GLOBALGAP (EUREPGAP) e cuja taxa anual de membro tenha sido paga. A inscrição
para
membro
é
possível
através
do
registo
on-line
em
http://member.globalgap.org.signup.html
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NOTA: se o formador requerente trabalhar para uma instituição educacional, governamental ou
organismo de acreditação, o requisito de membro não é necessário.
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8 APÊNDICE V.2 CONTEÚDO DO CERTIFICADO
O certificado emitido pelo Formador GLOBALGAP (EUREPGAP) Aprovado deve incluir a seguinte:
(i)
Deve especificar que se trata da frequência de uma formação para o público em geral
(ii)
A data e local onde foi realizada a acção de formação
(iii)
O material de formação abrangido:
 A versão do RG.
 A versão dos PCCC, juntamente com o âmbito e sub-âmbito abrangido (ver em baixo para
esclarecimento de âmbito e sub-âmbitos).
Se foram englobados conteúdos adicionais (Princípios de Protecção Integrada, etc.), esta precisa
de ser incluída no certificado.
(iv) O nome do Formador em letras impressas.
(v)
Deve especificar a cidade, país, mês e ano em que o Formador passou a FF do GLOBALGAP
(EUREPGAP).
(vi) Apenas organizações membros do GLOBALGAP (EUREPGAP) podem utilizar o logótipo do
GLOBALGAP (EUREPGAP) nos seus certificados. O certificado não deve em nenhuma
circunstância criar a impressão que foi o GLOBALGAP que ministrou a formação ou que os
procedimentos da formação são aprovados pelo GLOBALGAP.
O âmbito pode ser um ou mais dos seguintes: Produção Vegetal, Produção Animal e/ou Aquacultura
Os possíveis sub-âmbitos são: Frutas e Legumes, Culturas Arvenses, Café (verde), Chá, Flores e
Ornamentais, Bovinos e Ovinos, Produção Leiteira, Suínos, Aves e Salmonídeos.
NOTA: São possíveis outros sub-âmbitos quando disponíveis, adicionados ao referencial GLOBALGAP
(EUREPGAP), e incluídos em workshops de Formação de Formadores.
Um modelo de certificado encontra-se disponível no Anexo V.1 - Modelo de Certificado de Formação
GLOBALGAP (EUREPGAP).
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9 REGISTO DE ACTUALIZAÇÃO DE EDIÇÕES
Versão
Regulamento
Geral
3.0-2_Sep07

Substitui
3.0-1_2 Jul07

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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