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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 O QUE É UM GRUPO DE PRODUTORES?
Um grupo de produtores é um conjunto de produtores (com as suas respectivas unidades de
produção) que pretendem a certificação GLOBALGAP (EUREPGAP) – A estrutura do grupo de
produtores deve permitir a aplicação de um Sistema de Gestão da Qualidade a todo o grupo.
O respectivo Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) deve ser suficientemente consistente para
assegurar (e demonstrar através de auditorias) que os membros do grupo de produtores/unidades de
produção registados estão em conformidade, de uma maneira uniforme, com os requisitos do
referencial GLOBALGAP (EUREPGAP). Os membros registados do grupo de produtores devem ser
legalmente responsáveis pelas suas respectivas unidades de produção. O grupo de produtores deve
estar em conformidade com os requisitos descritos neste documento para se qualificar para a Opção
2 da certificação (Certificação de Grupo).
Um grupo de produtores não é uma operação multi-local onde um indivíduo ou uma organização
possuem diversas unidades de produção que, por si só, NÃO SÃO entidades legais distintas. Este
tipo de funcionamento enquadra-se na Opção 1 onde cada unidade de produção ou local de
produção deve ser inspeccionado e abrangido sob o âmbito do certificado. Apenas se o
funcionamento compreender um SGQ incluindo auditorias internas anuais, e o SGQ é incluído na
certificação GLOBALGAP (EUREPGAP), pode ser certificado como Opção 1, sendo seguidas as
regras da Opção 2 para a selecção externa de uma amostra aleatória das unidades de produção
(mínimo raiz quadrada) baseada nos critérios descritos no RG Parte I, 5.2 Opção 2 e Parte II,
Apêndice II.3 Regras para a avaliação de Grupos de Produtores na Opção 2, 6.1.2.
NOTA: A totalidade da cultura de um produtor registado deve ser certificada.
e.g. Um produtor GLOBALGAP (EUREPGAP) que faz parte de um grupo de produtores certificados
para morangos tem de incluir todas as unidades de produção de morangos para certificação.
Ver Anexo III.1 (Grupo de Produtores e Entidade Legal) para mais esclarecimentos sobre entidade
legal.

1.1

Administração e Estrutura
1.1.1

Legalidade

Deve existir documentação que claramente demonstre que o grupo de produtores requerente é
ou pertence a uma entidade legal. Deve ter sido concedido o direito legal à entidade legal de
realizar a produção agrícola e/ou negociar e poder legalmente representar e fazer contratos
com os membros do grupo.
O grupo ou a entidade legal devem, como um grupo, estar legalmente registados como, por
exemplo, uma Cooperativa, Associação de Produtores, Empresa de Embalamento, Empresa
Comercial, Empresa Agrícola, etc. (não como empresas de consultadoria, Organizações NãoGovernamentais, agências de desenvolvimento, distribuidores de agroquímicos, etc.).
Esta entidade legal deve ter a responsabilidade final sobre a produção, acondicionamento e
propriedade dos produtos, pelo que é assim responsável pela conformidade com o referencial e
Regulamento Geral do GLOBALGAP (EUREPGAP) dentro do grupo de produtores
GLOBALGAP (EUREPGAP). A entidade legal entrará numa relação contratual com o
GLOBALGAP (EUREPGAP) através da assinatura do Contrato de Sub-Licença e Certificação
GLOBALGAP com um OC GLOBALGAP (EUREPGAP) Aprovado, e transformar-se-á no único
suporte do certificado GLOBALGAP (EUREPGAP).
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Estrutura

A estrutura administrativa do grupo de produtores deve estar documentada e a relação entre os
produtores e a entidade legal deve estar claramente identificada.

1.1.3

Documentação Contratual

Deverão existir contratos escritos assinados entre cada produtor e a entidade legal. Os
contratos devem incluir os seguintes elementos:
(i)
Nome ou Identificação Fiscal do Produtor.
(ii)
Morada de Contacto.
(iii)
Descrição das Unidades de Produção individuais.
(iv) Compromisso de conformidade com os requisitos do referencial GLOBALGAP
(EUREPGAP).
(v)
Acordo de conformidade com os procedimentos documentados do grupo, políticas e,
quando disponibilizado, apoio técnico.
(vi) Sanções que podem ser aplicadas no caso dos requisitos GLOBALGAP (EUREPGAP) e
outros requisitos internos não serem cumpridos.

1.1.4

Registo do Produtor

Deve ser mantido um registo de todos os produtores membros do GLOBALGAP (EUREPGAP),
e de todos os locais aplicáveis usados para produção de acordo com o referencial
GLOBALGAP (EUREPGAP).
Todos estes produtores membros incluídos no registo do produtor devem ser registados
individualmente na base de dados do GLOBALGAP de acordo com os requisitos do
Regulamento Geral PARTE I, 4.8 Registo.
O registo deve conter, pelo menos, para cada produtor a seguinte informação:
(i)
Nome do produtor.
(ii)
Nome da pessoa de contacto.
(iii)
Morada completa.
(iv)
Dados de contacto (número de telefone e e-mail e/ou número de fax).
(v)
Outra identificação (Nº Contribuinte, ILN, UAID, etc.) – que seja obrigatória e disponível
no país de produção.
(vi)
Produtos registados.
(vii)
Área de Produção e/ou Produção estimada para cada produto registado.
(viii)
Organismo(s) de Certificação, se o produtor usar mais do que 1 OC (de acordo com o
Regulamento Geral PARTE I; 4.4.1 vi e 4.4.2. vi)
(ix)
Data da Auditoria Interna
(x)
Actual status GLOBALGAP (EUREPGAP) (de acordo com os status indicados no
Anexo II.1)
NOTA: Os produtores da entidade legal para os quais não se aplica a certificação
GLOBALGAP (EUREPGAP) devem ser listados separadamente e não podem ser registados
na base de dados do GLOBALGAP (a não ser que tenham requerido a certificação para a
Opção 3 ou 4). Essa lista tem como finalidade a gestão dentro do grupo de produtores e a
divulgação externa do seu conteúdo não é pedida, a não ser que seja necessário para
esclarecimentos de qualquer dúvida levantada, por exemplo acerca da eficácia do Sistema de
Gestão da Qualidade do grupo de produtores. Todas as regras da protecção dos dados serão
publicadas e observadas.
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Gestão e Organização
1.2.1

Estrutura

O grupo de produtores deve ter uma estrutura de gestão e recursos, adequados e
suficientemente treinados, para assegurar eficazmente que os produtores registados cumprem
com os requisitos do GLOBALGAP (EUREPGAP) nas suas unidades de produção. A estrutura
organizacional do grupo deve ser documentada e deve incluir:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Representante da gestão do GLOBALGAP (EUREPGAP) – pessoa ou departamento
responsável pela gestão da implementação do GLOBALGAP (EUREPGAP) no grupo.
Inspector(es) Interno(s) – pessoa(s) responsável pelas inspecções internas realizadas
anualmente a cada produtor membro do grupo; em conformidade com os requisitos do
GLOBALGAP (EUREPGAP) para inspector interno do grupo (Apêndice III.1).
Auditor(es) Interno(s) – pessoa(s) responsável pelas auditorias internas realizadas ao
Sistema de Gestão da Qualidade, em conformidade com os requisitos GLOBALGAP
(EUREPGAP) para auditor interno do grupo (Apêndice III.2).
Técnico/Departamento Técnico Agrícola ou de Produção Animal – pessoa(s)
responsável pelo apoio técnico ao grupo.
Técnico/Departamento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) – pessoa(s)
responsável pela gestão do SGQ.

NOTA: Um grupo necessita, no mínimo, de um auditor interno que possa desempenhar as
funções de inspector e de auditor interno (no caso de haver apenas um auditor interno que
realiza igualmente as inspecções, outra pessoa, identificada no SGQ deve aprovar as
inspecções internas do produtor; ver Apêndice III.2, 3.1.i e 3.4.2)

1.2.2

Responsabilidades e Deveres

Os deveres e responsabilidades de todas as pessoas envolvidas na conformidade com os
requisitos do GLOBALGAP (EUREPGAP) devem estar documentados e deverá ser nomeado,
para a gestão da certificação GLOBALGAP (EUREPGAP), um indivíduo que possua uma
posição de antiguidade e recursos suficientes para desempenhar funções de responsável geral
(ver 1.2.1.i).

1.3

Competência e Formação da Equipa

(i)

O grupo deve assegurar-se de que toda a equipa de colaboradores com responsabilidade para
com a conformidade com o referencial GLOBALGAP (EUREPGAP) tenha formação adequada
e cumpra com os requisitos de competência definidos.
Os requisitos de competência, formação e qualificações do pessoal-chave devem estar
documentados e devem ir de encontro a qualquer requisito de competência definido no
referencial GLOBALGAP (EUREPGAP).
Devem ser mantidos registos das qualificações e formações do pessoal-chave (gestores,
auditores, inspectores, etc.) envolvidos na conformidade com os requisitos GLOBALGAP
(EUREPGAP), de modo a poderem ser demonstradas competências.
O auditor(es) e inspector(es) internos devem ter formação e ser avaliados, e.g. por exemplo
através de testemunhos de auditoria, para assegurar a consistência na sua abordagem e
interpretação ao referencial.
Devem existir sistemas aptos a demonstrar que o pessoal-chave está informado e ciente de
desenvolvimentos e alterações legislativas relevantes para a conformidade com o referencial
GLOBALGAP (EUREPGAP).

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
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1.4

Manual da Qualidade

(i)

Os sistemas de funcionamento e de gestão da qualidade relacionados com o referencial
GLOBALGAP (EUREPGAP) devem estar documentados e incluídos no Manual da Qualidade.
As políticas e procedimentos devem ser suficientemente pormenorizados para demonstrar o
controlo do grupo relativamente aos principais requisitos do referencial GLOBALGAP
(EUREPGAP).
Procedimentos e políticas relevantes devem estar disponíveis para os membros registados do
grupo de produtores e pessoal-chave.
Os conteúdos do Manual de Qualidade devem ser revistos periodicamente para assegurar que
continuam a cumprir com os requisitos do referencial GLOBALGAP (EUREPGAP) e com os
requisitos do grupo de produtores. Qualquer modificação relevante no referencial GLOBALGAP
(EUREPGAP) ou em Guias publicados que entram em vigor devem ser incorporadas no
Manual de Qualidade dentro do prazo estabelecido pelo GLOBALGAP (EUREPGAP).

(ii)
(iii)
(iv)

1.5

Controlo de Documentos
1.5.1

Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

Toda a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) relevante para a
conformidade com o GLOBALGAP (EUREPGAP) tem que ser adequadamente controlada.
Esta documentação deve incluir:
(i)
O Manual da Qualidade.
(ii)
Procedimentos operacionais do GLOBALGAP (EUREPGAP).
(iii)
Instruções de trabalho.
(iv) Formulários de registo.
(v) Referenciais externos relevantes, e.g. os actuais documentos normativos GLOBALGAP
(EUREPGAP).

1.5.2
Requisitos de Controlo da Documentação do Sistema de Gestão da
Qualidade
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

1.6

Deve existir um procedimento escrito que defina o controlo da documentação.
Toda a documentação deve ser revista e aprovada por pessoal autorizado antes de ser
emitida e distribuída.
Todos os documentos controlados devem ser identificados com um número de emissão,
data de emissão/data de revisão e serem paginados correctamente.
Qualquer alteração nesses documentos deve ser revista e aprovada por pessoal
autorizado antes da sua distribuição. Deve ser identificada, quando possível, uma
explicação da razão e natureza da alteração.
Deve haver uma cópia disponível de toda a documentação relevante no local onde o
SGQ está a ser controlado.
Deve existir um sistema apto para assegurar que a documentação é revista e que
posteriormente à emissão de novos documentos, os documentos obsoletos são
efectivamente rescindidos.

Registos
(i)
(ii)
(iii)

O grupo deve manter registos para demonstrar eficazmente o controlo dos requisitos do
Sistema de Gestão da Qualidade GLOBALGAP (EUREPGAP) e a conformidade com os
requisitos do referencial GLOBALGAP (EUREPGAP).
Os registos do SGQ relacionados com a conformidade com o referencial GLOBALGAP
(EUREPGAP) devem ser mantidos por um período mínimo de 2 anos.
Os registos devem ser autênticos, legíveis, arquivados e mantidos em condições
adequadas e devem estar disponíveis para inspecções quando requisitados.
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Os registos que são mantidos on-line ou em formato digital são válidos. Se for
necessária uma assinatura, esta pode ser uma senha de acesso ou uma assinatura
digital que assegure a referência e autorização exclusiva da pessoa que assina. Se for
necessária a assinatura escrita da pessoa responsável então esta deve ser apresentada.
Os registos electrónicos devem estar disponíveis durante as inspecções do OC. Devem
existir cópias de segurança disponíveis.

Reclamações
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

1.8
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O grupo deve possuir um sistema para a gestão efectiva das reclamações dos clientes.
Deve existir um procedimento documentado que descreva o modo como as reclamações
são recebidas, registadas, identificadas, investigadas, seguidas e revistas.
O procedimento deve estar disponível para os clientes quando requisitado.
O procedimento deve incluir, quer as reclamações relativas ao grupo, quer aos
produtores individuais.

Auditorias e Inspecções Internas

Devem existir sistemas de auditorias internas para avaliar a adaptabilidade e conformidade do SGQ
documentado e para inspeccionar os produtores e as unidades de produção de acordo com o
referencial GLOBALGAP (EUREPGAP).

1.8.1

Auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade

Um Auditor(es) interno, em conformidade com os requisitos do GLOBALGAP (EUREPGAP)
para auditor interno do grupo (Apêndice III.2), irá realizar a auditoria interna ao SGQ.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

O SGQ para o referencial GLOBALGAP (EUREPGAP) deve ser auditado no mínimo uma
vez por ano.
Os auditores internos devem ter formação adequada e serem independentes da unidade
a ser auditada.
O OC irá avaliar as competências do auditor interno durante a auditoria externa através
da verificação da conformidade com o Apêndice III.2.
Devem ser mantidos e estarem disponíveis registos do plano da auditoria interna, dos
resultados da auditoria e do seguimento das acções correctivas resultantes da auditoria.

NOTA: É permitido para a mesma pessoa desenvolver inicialmente o SGQ dentro do grupo, e
só depois iniciar a auditoria anual requerida ao SGQ, porém não é permitida à pessoa
responsável pela gestão quotidiana do SGQ iniciar as auditorias internas anuais subsequentes
requeridas ao SGQ (ver o Apêndice III.2, 3.4.3).

1.8.2 Inspecções ao Produtor e Unidades de Produção
Um Inspector(es) interno, em conformidade com os requisitos do GLOBALGAP (EUREPGAP)
para inspector interno do grupo (Apêndice III.1), será responsável pela realização das
inspecções às Unidades de Produção.
(i)

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

As inspecções serão realizadas para cada produtor registado e unidade de produção,
pelo menos uma vez por ano, de acordo com os Pontos de Controlo e Critérios de
Cumprimento do GLOBALGAP (EUREPGAP), baseados na Checklist GLOBALGAP
(EUREPGAP). Todos os pontos de controlo das Obrigações Maiores e Menores e
Recomendações devem ser inspeccionados na totalidade.
Deverá existir um processo para a revisão do relatório de inspecção e status do produtor.
Novos membros do grupo devem ter sempre uma inspecção interna antes de entrarem
na lista de produtores GLOBALGAP (EUREPGAP) registados.
O relatório e as notas originais da inspecção devem ser mantidos e estarem disponíveis
para a inspecção do OC quando requisitado.
O relatório de inspecção deve incluir a seguinte informação:
a) Identificação do produtor registado e da(s) unidade(s) de produção
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b) Assinatura do produtor registado
c) Data
d) Nome do Inspector
e) Produtos registados
f)
Resultado da avaliação de acordo com cada ponto de controlo do
GLOBALGAP (EUREPGAP)
g) Todas as Obrigações Maiores da Checklist devem incluir pormenores, do que
foi verificado, na secção dos comentários da checklist, a fim de permitir rever o
percurso da auditoria posteriormente.
h) Pormenores de qualquer não conformidade identificada e prazo para a acção
correctiva.
i)
Status GLOBALGAP (EUREPGAP)
O auditor interno (ou equipa de auditoria; ver Apêndice III.2) tomará a decisão sobre se o
produtor está conforme com os requisitos do GLOBALGAP (EUREPGAP), baseando-se
no relatório de inspecção apresentado pelo inspector interno.

1.8.3 Sistema de Não Conformidades e Acções Correctivas
(i)

Deve existir um procedimento para lidar com as não conformidades e acções correctivas
que podem resultar das auditorias e/ou inspecções internas ou externas, reclamações dos
clientes ou falhas do SGQ.
(ii) Devem existir procedimentos documentados para a identificação e avaliação das não
conformidades quanto ao SGQ pelo grupo ou pelos seus membros.
(iii) As acções correctivas para encerrar as não conformidades devem ser avaliadas num
prazo definido.
(iv) A responsabilidade para implementação e resolução das acções correctivas deve ser
definida.

1.9

Rastreabilidade e Segregação do Produto

(i)

O produto que satisfaz os requisitos do referencial GLOBALGAP (EUREPGAP) e é classificado
como tal deve ser rastreado e acondicionado de maneira a evitar misturas com produtos nãoGLOBALGAP (EUREPGAP) aprovados.
Deve existir um procedimento documentado para identificação dos produtos registados e para
permitir a rastreabilidade de todos os produtos, tanto os conformes como os não conformes
aos locais de produção aplicáveis. Deve ser realizado um exercício de verificação do balanço
do fluxo global para demonstrar a conformidade dentro da entidade legal.
Para a certificação de Frutas e Legumes: o local de acondicionamento do produto deve
trabalhar com procedimentos que permitam que os produtos registados sejam identificados e
rastreados desde a recepção, ao longo do acondicionamento, armazenamento e expedição.
Devem existir sistemas e procedimentos eficazes para impedir qualquer risco de máetiquetagem ou de mistura de produtos GLOBALGAP (EUREPGAP) certificados e produtos
não-GLOBALGAP (EUREPGAP) certificados.

(ii)

(iii)
(iv)

©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
PARTE III – CERTIFICAÇÃO DE GRUPO
VERSÃO PORTUGUESA FINAL TEMPORÁRIA
Por favor consulte a versão inglesa em caso de dúvida.

Refª: IFA 3.0-2 GR III
Versão: V3.0-2 Sep07
Pág: 9 de 14

1.10 Sanções e NÃO-CONFORMIDADE
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

O grupo deve implementar, com os seus produtores, um sistema de sanções e de NÃOCONFORMIDADE COM O GLOBALGAP (EUREPGAP), que cumpra os requisitos definidos no
Regulamento Geral do GLOBALGAP (EUREPGAP).
Os contratos com produtores individuais devem definir o procedimento para as sanções
incluindo os níveis de Advertência, Suspensão e Anulação.
O grupo deve ter definido mecanismos para notificação imediata ao Organismo de Certificação
Aprovado pelo GLOBALGAP (EUREPGAP) das Suspensões ou Anulações de produtores
registados.
Devem ser mantidos registos de todas as sanções incluindo as evidências de acções
correctivas e do processo de tomada de decisão subsequente.

1.11 Retirada de Produto Certificado
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

Devem existir procedimentos documentados para a gestão eficaz da retirada de produtos
registados do mercado.
Os procedimentos devem identificar o tipo de acontecimento que pode resultar numa retirada
de produto do mercado, as pessoas responsáveis pela tomada de decisão da possível retirada
do produto, o mecanismo para notificação dos clientes e do Organismo de Certificação
GLOBALGAP (EUREPGAP); e os métodos de actualização de stock.
O procedimento deve ser capaz de funcionar em qualquer altura.
O procedimento deve ser testado de maneira apropriada, pelo menos anualmente, de modo a
assegurar a sua eficácia e devem ser mantidos registos dos testes.

1.12 Subcontratados
(i)
(ii)
(iii)

Devem existir procedimentos para garantir que qualquer serviço subcontratado a terceiras
partes é efectuado de acordo com os requisitos do referencial GLOBALGAP (EUREPGAP) (ver
ponto de controlo - Módulo Unidade de Produção, AF.3.6.1).
Devem ser mantidos registos para demonstrar que as competências de qualquer subcontratado
são avaliadas e cumprem com os requisitos do referencial.
Os subcontratados devem trabalhar de acordo com o SGQ do grupo e os procedimentos
relevantes e isto deve ser especificado ao nível dos acordos de serviço ou contratos.
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2 APÊNDICE III.1 QUALIFICAÇÕES DO INSPECTOR INTERNO DO
GRUPO DE PRODUTORES
2.1

Inspector Interno do Grupo Produtores

(i)

Os inspectores devem ser capazes de inspeccionar um sub-âmbito uma vez as evidências
factuais (como descrito em baixo) das suas qualificações e experiência tenham sido verificadas
pelo grupo de produtores, para cada sub-âmbito. O OC do GLOBALGAP (EUREPGAP) irá
auditar a conformidade com os requisitos, durante a auditoria externa ao SGQ, como descrito
em baixo.

2.2

Qualificação Formal
2.2.1
(i)

2.3

Diploma de Técnico Superior
No mínimo um diploma de técnico superior numa área relacionada com o âmbito da
certificação (Produção Vegetal e/ou Produção Animal e/ou Aquacultura) ou uma
qualificação em Agricultura obtida no ensino secundário com 2 anos de experiência,
após a obtenção da qualificação, no sub-âmbito aplicável.

Qualificações e Competência Técnica
2.3.1
(i)
(ii)
(iii)

2.3.2

Formação do Inspector
Um curso prático de inspecção de um dia abordando os princípios básicos da inspecção.
Dois testemunhos de inspecções (que acompanham uma auditoria, pode ser de
GLOBALGAP (EUREPGAP) ou outro) OU 2 testemunhos de auditorias pelo OC.
Se o grupo possui mais do que um inspector interno, devem existir registos dos
testemunhos de auditorias realizados entre eles.

Formação em Segurança Alimentar e BPA (Boas Práticas Agrícolas)

(i)

Formação nos princípios do HACCP quer como parte da qualificação formal ou por
aprovação num curso formal, baseado nos princípios do Codex Alimentarius.
(ii)
Formação em higiene alimentar quer como parte da qualificação formal ou por
aprovação num curso formal.
(iii)
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.
(iv) Para o âmbito de Produção Animal e Aquacultura: Formação básica na área de
sanidade e maneio animal que inclua saúde e bem-estar animal.

2.3.3
(i)
(ii)

Competências de Comunicação
Conhecimentos ao nível de “Língua de trabalho” na língua nativa/de trabalho respectiva.
Isto deverá incluir a terminologia local especializada na língua de trabalho.
Excepções a esta regra deverão ser objecto de consulta prévia com o Secretariado do
GLOBALGAP.
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Tarefas Chave
2.4.1
(i)
(ii)

2.4.2
(i)

Inspecções GLOBALGAP (EUREPGAP) a Unidades de Produção
Inspecções às unidades de produção do grupo de produtores para verificar o
cumprimento do referencial GLOBALGAP (EUREPGAP).
Produção atempada de relatórios objectivos relativos a estas inspecções (ver 1.8.2.iv).

Independência e Confidencialidade
Os inspectores não podem inspeccionar o seu próprio trabalho.

NOTA: O OC relevante deve ter uma lista completa e actual de todos os inspectores internos
do grupo de produtores. Esses inspectores internos devem ser aprovados pelos OCs durante
inspecções externas.
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3 APÊNDICE III.2: QUALIFICAÇÕES DO AUDITOR INTERNO DO
GRUPO DE PRODUTORES
3.1

Auditor Interno do Grupo de Produtores
(i)

Os auditores internos devem ser capazes de auditar o Sistema de Gestão da Qualidade
de um grupo e aprovar os membros do grupo registados no GLOBALGAP (EUREPGAP)
(baseando-se nos relatórios das inspecções internas), após o grupo ter verificado as
suas qualificações e experiência. O OC do GLOBALGAP (EUREPGAP) irá auditar a
conformidade com os requisitos, durante a auditoria externa ao SGQ, como descrito em
baixo.

NOTA: Quando o auditor interno não possui a formação adequada em Segurança Alimentar e
BPA (ponto 3.3.2 em baixo), mas apenas formação/experiência no SGQ, outra pessoa com
essas qualificações (e identificada no SGQ) deve formar parte da “equipa auditora” para
realização da aprovação das inspecções às unidades de produção (Tarefas Chave 3.4.2).

3.2

Qualificação Formal
3.2.1
(i)

3.3

Diploma de Técnico Superior
No mínimo um diploma de um curso superior numa área relacionada com o âmbito da
certificação ou uma qualificação de ensino secundário em Agricultura ou 2 anos de
experiência em Sistemas de Gestão da Qualidade com 2 anos de experiência nos subâmbitos relevantes depois da qualificação.

Qualificações e Habilitações Técnicas
3.3.1
(i)
(ii)

3.3.2

Formação do Auditor
Conhecimento prático do Sistema de Gestão da Qualidade
Frequência de um curso de formação em auditoria (2 dias) relacionado com o SGQ.

Formação em Segurança Alimentar e BPA (Boas Práticas Agrícolas)

(i)

Formação nos princípios do HACCP quer como parte da formação académica formal ou
pela aprovação num curso formal, baseado nos princípios do Codex Alimentarius ou
formação na ISO 22000.
(ii) Formação em higiene alimentar, como parte da formação académica formal ou por
aprovação num curso formal.
(iii) 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.
(iv) Para o âmbito de Produção Animal e Aquacultura: Formação básica na área de
sanidade e maneio animal que inclua saúde e bem-estar animal.

3.3.3

Competências de Comunicação

(i)

Conhecimentos ao nível de “Língua de trabalho” na língua nativa/de trabalho respectiva.
Isto deverá incluir a terminologia local especializada na língua de trabalho.

(ii)

Excepções a esta regra deverão ser objecto de consulta prévia com o Secretariado do
GLOBALGAP.
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Tarefas Chave
3.4.1
(i)
(ii)

3.4.2
(i)

3.4.3
(i)

(ii)

Auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade
Auditoria e avaliação do SGQ do grupo de produtores tendo em conta o cumprimento do
referencial GLOBALGAP (EUREPGAP) (de acordo com a Checklist do SGQ).
Produção atempada de relatórios objectivos relativos a estas auditorias.

Aprovação de Inspecções às Unidades de Produção
Aprovação dos membros do grupo, baseada nos relatórios de inspecção do inspector
interno do grupo de produtores (Ver 3.1.i)

Independência e Confidencialidade
Os auditores internos não podem aprovar qualquer inspecção a produtores realizada por
si mesmo.
O auditor interno não pode auditar o SGQ se ele/ela o implementou ou se funciona com
o SGQ para o grupo.

NOTA: O OC relevante deve possuir uma lista completa e actual de todos os auditores internos
do grupo de produtores. Estes auditores internos devem ser aprovados pelos OCs durante as
auditorias externas.
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4 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); Clarificação da
linguagem: 1.1.1; 3.4.3

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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