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ANEXO III.1 GRUPO DE PRODUTORES E ENTIDADE LEGAL
(Este Anexo faz parte do Regulamento Geral GLOBALGAP (EUREPGAP) V3.0-Mar07 e pode ser consultado por
outra documentação GLOBALGAP (EUREPGAP)).

1. GRUPO DE PRODUTORES E ENTIDADE LEGAL
Os seguintes requisitos foram estabelecidos para um grupo de produtores poder pedir a
certificação dos seus produtos de acordo com a Opção 2 (ou Opção 4) como descrito na
Parte III, V3.0-Mar07:
i.

Um grupo de produtores é um conjunto de produtores (com as suas respectivas
unidades de produção) que pretendem a certificação GLOBALGAP (EUREPGAP).
ii.
A estrutura do grupo de produtores deve permitir a aplicação de um Sistema de
Gestão da Qualidade (SGQ) a todo o grupo. – Todos os produtores e/ou unidades de
produção que estão registados no grupo devem aderir ao SGQ que gere a produção
dos produtos a certificar.
iii.
O SGQ deve ser suficientemente consistente para assegurar que os membros do
grupo de produtores registados estão em conformidade, de uma maneira uniforme,
com os requisitos do referencial GLOBALGAP (EUREPGAP). - O SGQ deve estar
conforme com todos os requisitos estabelecidos na Parte III do Regulamento Geral
GLOBALGAP (EUREPGAP) e deve ser controlado internamente usando a Checklist
do SGQ GLOBALGAP (EUREPGAP) para assegurar a sua integridade e eficiência.
iv.
Os membros registados do grupo de produtores devem ser legalmente responsáveis
pelas suas respectivas unidades de produção. – Cada produtor membro registado
deve ser responsável pela produção dos seus produtos, embora esta ocorra de acordo
com o SGQ comum ao grupo, e o produtor não pode vender os seus produtos
certificados em Opção 2 – certificação de grupo - excepto através do grupo.
O grupo deve também ser uma entidade legal a que foi concedido o direito legal
realizar a produção agrícola/pecuária e/ou negociar, e poder legalmente contratar e
representar os membros do grupo e será, por consequência, o detentor do certificado
(o grupo contrata em nome dos produtores membros).
v.
Toda a produção de um produto registado tem que ser certificada. – Se um grupo
requer a certificação GLOBALGAP (EUREPGAP) para morangos, todos os membros
registados para a certificação GLOBALGAP (EUREPGAP) de morangos e todas as
unidades de produção de morangos desses produtores devem ser certificados (Podem
existir membros do grupo que não estão registados para a certificação GLOBALGAP
(EUREPGAP) e que também produzam morangos; estes produtores não serão
incluídos para inspecção).
Importante: Apenas uma entidade legal que possa ser certificada de acordo com a Opção 1,
pode aderir a um grupo para a certificação sob a Opção 2. Se um grupo (Opção 2) aderir a
outro grupo na Opção 2, o conjunto transforma-se num só grupo com um só Sistema de
Gestão da Qualidade (SGQ).
A situação seguinte não corresponde a um grupo de produtores: uma operação multilocal onde um indivíduo ou uma organização possuem diversas unidades de produção que,
por si só, não são entidades legais distintas. – Este é o caso de um produtor individual ou
uma empresa de grandes dimensões, que tenha várias unidades de produção em que todas
pertencem ao produtor ou à empresa, e são geridas centralmente pelo produtor, pela
empresa ou por vários responsáveis das unidades de produção, que quer ser certificado de
acordo com o procedimento de amostragem descrito para a Opção 2 (custo reduzido), mas
sem a implementação de um SGQ. Isto não é possível. Neste caso todas as unidades de
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produção têm que ser inspeccionadas e cumprir com o referencial antes da emissão de um
certificado.
Apenas no caso de esta operação multi-local (como descrito acima) ter um Sistema de
Gestão da Qualidade pode ser certificada em Opção 1, seguindo as regras de amostragem
aleatória para inspecção externa das unidades de produção (mínimo raiz quadrada) da
Opção 2, baseadas nos critérios descritos no RG, Parte I, 5.2 - Opção 2 e RG Parte II,
Apêndice II.3 - Regras para avaliação de grupos de produtores na Opção 2, 6.1.2. (ii). – Se
no cenário descrito acima, o produtor ou a organização individual implementarem um SGQ
que cubra a produção de todos os produtos e unidades de produção a ser certificadas, a
operação deve ser certificada em Opção 1, mas com a excepção de poderem ser seguidas
as regras de amostragem para inspecção das unidades de produção da Opção 2. A
utilização das regras descritas na Parte I, 5.2, que explicam a frequência e a amostragem,
deve espelhar a sua adesão à realidade. As partes aplicáveis do SGQ têm também que ser
auditadas. Devem igualmente ser seguidas as regras para a inspecção das unidades de
produção descritas no RG Parte II, Apêndice II.3, 6.1.2.
NOTA 1: Devem ser cumpridas todas as regras aplicáveis à certificação em Opção 1 (com
excepção da amostragem para fins de inspecção). Ver Regulamento Geral Parte I, 4.9.6.1
Âmbito do produto e 4.9.6.2 Âmbito de localização, onde está estabelecido que todo o
processo de produção dos produtos declarados e registados tem que cumprir com as
exigências do GLOBALGAP (EUREPGAP). Os locais registados não podem ser separados
em áreas de produção ou instalações certificadas e outras áreas de produção ou instalações
do mesmo produto que são excluídas da certificação. Todo o processo de produção do
produto produzido que pertence ao produtor (a entidade legal que coloca o produto
certificado no mercado) deve ser declarado, registado e certificado.
Ao contrário da certificação em Opção 2, em que os produtores que não fazem parte do
GLOBALGAP (EUREPGAP) podem ser excluídos do certificado, não há nenhuma
possibilidade de as organizações descritas acima poderem excluir algumas das unidades de
produção do(s) produto(s) certificado(s).
NOTA 2: O detentor do certificado (entidade legal) é o responsável pelas auto-avaliações
internas de todos os locais, de acordo com regras da Opção 1 (Regulamento Geral, Parte I,
5.1.1). Os resultados destas auto-avaliações internas e uma auditoria interna ao SGQ,
realizada por um auditor interno (ver requisitos no Regulamento Geral, Parte III Apêndice
III.2) devem estar disponíveis durante a inspecção externa realizada pelo OC.
NOTA 3: Apenas um auditor aprovado (ver RG Parte II, Apêndice II.2) pode realizar as
inspecções/auditorias para a certificação deste cenário, pois o SGQ deve também ser
auditado.
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REGISTO DE ACTUALIZAÇÃO DE EDIÇÕES
Versão
Regulamento
Geral
3.0-2_Sep07

Substitui
3.01_2July07

Documento
substituído
obsoleto
30 Sep 2007

Entra em
vigor
30 Sep 2007

Descrição da Modificação
Addition of explanation that only
an Option 1 legal entity can be
part of a producer group.

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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