CERTIS – Controlo e Certificação, Lda.
Manual de Registos

Rubricas . . . . . . . . . . . . . .

PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO, ANALISE DE CANDIDATURA E DELIBERAÇÃO PARA MODOS
DE PRODUÇÃO (MP2)
N.º OC __________

Entidade: ________________

1 – Identificação:
Identificação do Cliente_______________________________________________________________________________________
Morada ___________________________________________________________________________________________________
Código postal ___________-______ __________________________________ N.º de contribuinte _________________________
Nome da unidade _______________________________ Freguesia ____________________ Concelho ____________________
Distrito ____________________ Coordenadas Latitude ____º ____’ ____ . ____ ____; Longitude ____º ____’ ____ . ____ ____
Responsável _____________________________________________________________ Telefone __________________________
a

Telemóvel ____________________ Telemóvel 2_______________________ E-mail ______________________________________
Contabilista _________________________________________________________ Contacto _____________________________
Operador  Preparador  Armazenista/Distribuidor  Importador  Outro  _____________________________________
Atividade Avaliada: AB  PRODI  Outro ______________________________________________________________________
Data da última aplicação de produto não compatível com a atividade avaliada: ____ / ____ / _______
Tem contrato com apoio técnico reconhecido? S / N  Qual___________________________ Contacto____________________
Declaração de titularidade: As parcelas da exploração estão no regime de Proprietário Rendeiro 

Outro__________)

Recorre à subcontratação relativamente a alguma parte do processo? Sim  Não Não aplicável .
Se sim, indique o nome do subcontratado e qual o processo onde realiza a subcontratação: ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________
INFORMAÇÃO RELATIVA À TRANSIÇÃO ENTRE OC’S
Foi no passado avaliado por outro OC? S / N  Qual______________________________ Data de rescisão___ / ___ / _______
Classificação da Avaliação do Risco do OC Anterior: Ausente 

Moderado 

Elevado 

Muito Elevado 

Descrição das Não Conformidades do OC Anterior (últimos 3 anos):
Estado da NC

Data de Encerramento
(caso aplicável)

Descrição da NC

Encerrada  Por Encerrar 
Encerrada  Por Encerrar 
Documentos Relacionados: Normas de Acreditação, Regulamentos em vigor, Cadernos de Especificações e Planos Plurianuais de Atividades.
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Aprovação: Gestão de Topo
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2 – Descrição da Unidade de Produção – Produção Vegetal
Atividade Avaliada
(Estado)

Espécie Vegetal

Área

Sequeiro ou
Regadio

Produção
Estimada

Observações

ÁREA TOTAL ________________; SAU ________________; N.º TOTAL DE PARCELAS ________________
(Anexar obrigatoriamente o parcelário da unidade devidamente atualizado).

3 – Descrição da Unidade de Produção – Produção Animal
Espécie Animal

Atividade Avaliada
(Estado)

Efetivo

Classificação
Sanitária

Produção
Estimada

Observações

CABEÇAS NORMAIS ________________; CABEÇAS NATURAIS ________________
(Anexar obrigatoriamente o REAP – Regime de Exercício de Atividade Pecuária).

4 – Descrição da Unidade de Produção – Instalações e Equipamentos
Descrição das instalações e equipamento relacionados com os fatores de produção e produto final:
Instalações localizadas nas parcelas ____________________________________________________________,
Correta separação, conservação, rotulagem, higiene e segurança no local de armazenamento dos fatores de
produção e produto final (S  / N ). Condições do armazém: Adequadas , Inadequadas , Observações
(colocar fatores de produção e produto que se encontrem em stock e forma de separação) ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Identificação do Equipamento

Elaboração: Departamento da Qualidade
Aprovação: Gestão de Topo
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5 – Descrição da Unidade de Preparação/Transformação/Armazenamento
(unicamente para quem pretenda comercializar o produto final preparado ou transformado. Ex: Carne embalada, queijo, compotas, etc.)

Tipo de Produto

Atividade Avaliada
(Estado)

Quantidade
Laborada

Fornecedor de
Matériasprimas

Observações

Operações realizadas por tipo de produto: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(Anexar obrigatoriamente o plano de autocontrolo implementado).

6 – Descrição da Unidade de Preparação/Transformação/Armazenamento – Instalações e Equipamentos
(unicamente para quem tenha preenchido o ponto 5)

Descrição das instalações e equipamento relacionados com os fatores de produção e produto final:
Instalações localizadas nas parcelas ___________________________________________________________,
Correta separação, conservação, rotulagem, higiene e segurança no local de armazenamento dos fatores de
produção e produto final (S  / N ). Condições do armazém: Adequadas , Inadequadas 
Observações (colocar fatores de produção e produto que se encontrem em stock e forma de separação)____________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Utilização em Fator de Produção
Identificação do Equipamento
Próprio ou Subcontratado
e/ou Produto Final

7 – Plano de conversão e medidas concretas com o intuito de cumprimento das regras em vigor
Descrição das práticas e procedimentos a realizar, incluindo a respetiva frequência:
7.1 - Gestão de compras: Validar/identificar os fornecedores dos fatores de produção, bem como a
quantidade, composição, local e gestão de utilização dos referidos fatores de produção.
Frequência: Em cada compra; Trimestral; Semestral; Anual
7.2 -  Identificação e rastreabilidade: Identificar todos os produtos obtidos na sua unidade de produção
e/ou preparação/transformação, e vendidos de forma a que seja garantida a sua correta rastreabilidade.
Frequência: Em cada venda;  Trimestral; Semestral;  Anual
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7.3 -  Tratamento de não conformidades: Identificar o impacto das não conformidades levantadas,
renunciar aos produtos afetados como obtidos no modo de produção em causa, determinar as causas e aplicar
as ações corretivas.
Frequência:  Em cada não conformidade;  Trimestral;  Semestral
7.4 -  Realização de ensaios laboratoriais: Realização de colheita de amostras de produto, e respetivo envio
para análise, nos produtos mais expostos ao risco de contaminação.
Frequência:  Não aplicável, uma vez que não se detetam riscos;  Realiza (Quais______________________)
7.5 -  Avaliação de subcontratados: Avaliação da capacidade dos subcontratados para a realização das
atividades/operações solicitadas.
Frequência:  Não aplicável, uma vez que não subcontrata;  Quando realiza subcontratação;  Anual
7.6 -  Planificar e organizar as operações: Prever e planear com antecipação as operações a serem
realizadas, bem como os fatores de produção que irão ser aplicados, de maneira a manter-se a fertilidade do
solo evitando a erosão, e incrementando a biodiversidade.
Frequência:  Mensal; Trimestral;  Semestral; Anual
7.7 -  Plano de gestão da água: Prever e planear com antecipação as operações a serem realizadas, no
intuito de se armazenar e utilizar a água de forma adequada e racional, nomeadamente nos sistemas de rega
utilizados.
Frequência: Mensal;  Trimestral;  Semestral;  Anual
7.8 -  Pragas e auxiliares: Acompanhamento dos principais inimigos das culturas e respetivos auxiliares, ou
seja, a aplicação por parte do operador dos princípios: estimativa do risco/nível económico de ataque/tomada
de decisão:
Frequência:  Semanal; Mensal; Trimestral
7.9 -  Contabilidade: Manutenção dos documentos contabilísticos de todos os fatores de produção
adquiridos, de todos os produtos vendidos, e de outras operações relevantes para o cumprimento do modo
de produção em causa.
Frequência:  Cada compra ou venda; Mensal; Trimestral; Semestral
Observações:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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8 – Plano de fertilização e descrição sobre práticas culturais/rotacionais realizadas na unidade de forma a
evitar a erosão e degradação do solo:
(Colocar a cultura no espaço ZH/Área, e o adubo, quantidade e época no fertilização)

Ano ________

Ano ________

Ano ________

Zona Homogénea /
Área____________
Fertilização (adubo,
quantidade, época)
Zona Homogénea /
Área____________
Fertilização (adubo,
quantidade, época)
9 – Avaliação da possibilidade de contaminação do produto
Avaliação de risco de contaminação para:
- Mistura com produtos obtidos em distintos modos de produção (Baixo / Médio /  Alto)
- Utilização de elementos/equipamento contaminado (Baixo / Médio / Alto)
- Aplicação direta ou indireta de contaminantes (Baixo / Médio / Alto)
- Contaminação externa ( Baixo / Médio / Alto)
- Contaminação ambiental (Baixo / Médio / Alto)
Medidas para evitar contaminação:
 - Utilização de maquinaria totalmente independente das diversas atividades e própria
 - Aplicação de zonas de segurança entre culturas em distintos modos de produção (Ex: vizinhos)
 - Realização de análises ao produto para pesquisa de irregularidades e substâncias não autorizadas
 - Realização de análises ao solo, água, folhas para pesquisa de substâncias não autorizadas (Ex: Pesticidas)
 - Utilização de armazém de produtos e fatores de produção bem identificados, limpos e/ou independentes
 - Outros ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Responsável ou seu representante
______________________________
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(A preencher pelo Dep. Modos de Produção)

1. A informação sobre o cliente está preenchida na totalidade? Sim  Não 
2. A informação sobre o produto é suficiente para a condução do processo de certificação? Sim  Não 
3. Está definido o âmbito da Certificação pretendida/ produto para a qual a certificação é concedida/ esquema de certificação/ norma e
documento normativo? Sim  Não 
4. Estão identificadas a(s) atividade(s) subcontratada(s)? Sim  Não 
5. Está identificada (nome/ morada) da(s) Empresa(s) subcontratada(s) e se esta é Certificada e/ou Acreditada? Sim  Não 
6. Discussão e esclarecimentos prévios (normas/ subcontratados/ taxas/ etc.) à candidatura foram assegurados entre o cliente e o OC?
Sim  Não 
7. Estão disponíveis os meios para realizar todas as atividades de avaliação? Sim  Não 
8. O OC têm a competência e capacidade para efetuar a atividade de certificação? Sim  Não 
9. O OC têm competência e capacidade para a atividade de certificação requerida, não obstante, não possuir qualquer experiência prévia?
Sim  Não 
Observações:_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
 Aceitação
 Recusa da Candidatura comunicada ao cliente
Data: ____/____/_____
Dep. dos Modos de Produção:__________________________________

(A preencher pela Comissão de Decisão)
Após a análise do Pedido de Certificação, a Comissão de Decisão, deliberou:
 Deferimento – O OC levará a efeito a assinatura do contrato de prestação de serviços de avaliação e certificação, de
imediato.
 Indeferimento – Enquanto não forem alterados os atuais procedimentos o OC não pode aceitar o pedido de certificação.
Motivo:_______________________________________________________________________________________________
Data: _____ / _____ / ________
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