Requisitos de dados para registo na base de dados
GLOBALG.A.P.

AGC232Rev00

Agricert
Rua Alfredo Mirante, 1, R/C Esq., 7350-154 Elvas
Telf: 268 625 026 * Fax: 268 626 546 * e-mail: agricert@agricert.pt * Home page: http://www.agricert.pt/

1.1 Informações da Empresa sobre a Entidade Legal
As seguintes informações com respeito à empresa (grupo de produtores, produtor como detentor de
certificado individual ou membro produtor em um grupo de produtores) são necessárias para fornecer um
número único GLOBALG.A.P. (GGN) a cada produtor do sistema.
Nome da empresa:

Morada:

País:
Telefone:

Registo legal por país (NIF):
Fax:

E-mail:
GLN (se disponível):

Número GLOBALG.A.P. (GGN) anterior:
Latitude (Norte/Sul) e a longitude (Leste/Oeste) ou outra forma de informação geo espacial:

Pessoa de Contacto (Responsável pela Entidade Legal)

Nome:

Função:

Telefone:

Fax:

E-mail:
Transita de outro OC: Sim  Não , se a resposta foi Sim indicar qual o OC: _______________

Res. Dep. Cert. Agricert
Verifiquei em ____/____/____
Ass.__________________
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1.2 Informações sobre Locais de Produção/Unidades de Manipulação dos Produtos
São necessárias as seguintes informações relativas aos locais de produção ou Unidades de Manipulação
dos Produtos (PHU) da empresa (entidade legal) a certificar. Estas informações são obrigatórias para
certificados multilocais. A PHU é obrigatória para operações de manuseio de produtos realizados na
propriedade do produtor registado.

1.2.1 Locais de Produção e/ou PHU

Nome da empresa onde ocorre o manuseio de produtos (se subcontratada) / nome do local de produção:

Morada:

País:
Telefone:
E-mail:
Fax:

Nome do responsável:
Latitude (Norte/Sul) e a longitude (Leste/Oeste) ou outra forma de informação geo espacial:

Produtos produzidos em cada local de produção ou manuseados em cada PHU (assim que ficarem disponíveis no
Banco de Dados do Global G.A.P.):

Res. Dep. Cert. Agricert
Verifiquei em ____/____/____
Ass.__________________
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1.3 Informações do Produto
Esta informação fornece mais pormenores sobre o(s) produto(s) a ser(em) certificado(s) e será usada
para facturação ao produtor. A informação deve ser actualizada caso se detecte alguma mudança durante
as inspecções externas.
Produto:

Prod. Paralela (s/n): __

Área anual de produção (ha): ____________

Prop. Paralela (s/n): __

1ª colheita/outra colheita na mesma área
(culturas) ___________________________

Opção (1, 2, 3 e/ou 4): ____
Manuseio do produto (s/n): ______________
Aplicável a Chá: o GGN
Produtos
(produção
vegetal):

Se a manipulação de
produtos está incluída, o
produto
também
é
manuseado para outros
produtores certificados ou
não
certificados
(s/n)
Referencial (por __________
produto):

das
unidades
de
processamento, conforme
indicado na certificação
Cadeia
de
Responsabilidade, deve
ser introduzido no Banco
de
Dados
do
GLOBALG.A.P. assim que
o
número
for
do
conhecimento do produtor
e deve ser comunicado ao
OC e actualizado sempre
que existam alterações.

GGN de produtor certificado subcontratado
para manuseio do produto:
____________________________________
Rendimento estimado (ton): _____________
Cultura: Protegida / Ar livre ______________
País/(grupo países) destino: _____________

_________________

____________
Produto:

Prod. Paralela (s/n): __

Área anual de produção (ha): ____________

Prop. Paralela (s/n): __

1ª colheita/outra colheita na mesma área
(culturas) ___________________________

Opção (1, 2, 3 e/ou 4): ____
Manuseio do produto (s/n): ______________
Organismo de
certificação (por
produto):
_____________ Se a manipulação de
produtos está incluída, o
produto
também
é
manuseado para outros
produtores certificados ou
não
certificados
(s/n)
__________

Aplicável a Chá: o GGN
das
unidades
de
processamento, conforme
indicado na certificação
Cadeia
de
Responsabilidade, deve
ser introduzido no Banco
de
Dados
do
GLOBALG.A.P. assim que
o
número
for
do
conhecimento do produtor
e deve ser comunicado ao
OC e actualizado sempre
que existam alterações.

GGN de produtor certificado subcontratado
para manuseio do produto:
____________________________________
Rendimento estimado (ton): _____________
Cultura: Protegida / Ar livre ______________
País/(grupo países) destino: _____________

__________________

Res. Dep. Cert. Agricert
Verifiquei em ____/____/____
Ass.__________________
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Prod. Paralela (s/n): __

Área anual de produção (ha): ____________

Prop. Paralela (s/n):

1ª colheita/outra colheita na mesma área
(culturas) ___________________________

Opção (1, 2, 3 e/ou 4): ____
Manuseio do produto (s/n): ______________
Aplicável a Chá: o GGN

Produtos
(produção
vegetal):

Se a manipulação de
produtos está incluída, o
produto
também
é
manuseado para outros
produtores certificados ou
não
certificados
(s/n)
__________

Referencial (por
produto):

das
unidades
de
processamento, conforme
indicado na certificação
Cadeia
de
Responsabilidade, deve
ser introduzido no Banco
de
Dados
do
GLOBALG.A.P. assim que
o
número
for
do
conhecimento do produtor
e deve ser comunicado ao
OC e actualizado sempre
que existam alterações.

GGN de produtor certificado subcontratado
para manuseio do produto:
____________________________________
Rendimento estimado (ton): _____________
Cultura: Protegida / Ar livre ______________
País/(grupo países) destino: _____________

_________________

____________ Produto:

Prod. Paralela (s/n): __

Área anual de produção (ha): ____________

Prop. Paralela (s/n): __

1ª colheita/outra colheita na mesma área
(culturas) ___________________________

Opção (1, 2, 3 e/ou 4): ____
Manuseio do produto (s/n): ______________
Aplicável a Chá: o GGN
Organismo de
certificação (por
Se a manipulação de
produto):
produtos está incluída, o
também
é
_____________ produto
manuseado para outros
produtores certificados ou
não
certificados
(s/n)
__________

das
unidades
de
processamento, conforme
indicado na certificação
Cadeia
de
Responsabilidade, deve
ser introduzido no Banco
de
Dados
do
GLOBALG.A.P. assim que
o
número
for
do
conhecimento do produtor
e deve ser comunicado ao
OC e actualizado sempre
que existam alterações.

GGN de produtor certificado subcontratado
para manuseio do produto:
____________________________________
Rendimento estimado (ton): _____________
Cultura: Protegida / Ar livre ______________
País/(grupo países) destino: _____________

________________

Res. Dep. Cert. Agricert
Verifiquei em ____/____/____
Ass.__________________
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Prod. Paralela (s/n): __

Produção anual (ton) _________________

Prop. Paralela (s/n): __

GGNs

Opção (1, 2, 3 e/ou 4): ____

dos

fabricantes

de

alimentos

fornecem

alimentos

compostos

que

compostos:

mesmo

quando

o

GGN

permanece o mesmo (para operações
GGNs das transportadoras integradas).
(quando disponível).

Para

fornecedores

de

alimentos compostos sem GGN, o nome
do fornecedor e o referencial acreditado

Referencial (por
produto):

_____________________

utilizado substitui o GGN no banco de

_____________________

dados.

____________

_____________________

__________________________________

_____________________

__________________________________

__________________

________________________________

Prod. Paralela (s/n): __

Produção anual (ton) _________________

Prop. Paralela (s/n): __

GGNs

Produto:
Organismo de
certificação (por
Opção (1, 2, 3 e/ou 4): ____
produto):
_____________

dos

fabricantes

de

alimentos

fornecem

alimentos

compostos

que

compostos:

mesmo

quando

o

GGN

permanece o mesmo (para operações
GGNs das transportadoras integradas).
(quando disponível).

Para

fornecedores

de

alimentos compostos sem GGN, o nome
do fornecedor e o referencial acreditado

Res. Dep. Cert. Agricert
Verifiquei em ____/____/____
Ass.__________________

_____________________

utilizado substitui o GGN no banco de

_____________________

dados.

_____________________

__________________________________

_____________________

__________________________________

__________________

________________________________
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Produção anual peso vivo (ton) ________

Prop. Paralela (s/n): __
GGNs

Opção (1, 2, 3 e/ou 4): ____
GGN dos fornecedores de
alevinos (obrigatório) e dos
fornecedores

de

reprodutores

(opcional)

mesmo quando o GGN
Aquicultura:

permanece o mesmo (para

dos

fabricantes

compostos

que

compostos:

mesmo

de

fornecem

alimentos
alimentos

quando

o

GGN

permanece o mesmo (para operações
integradas).

Para

fornecedores

de

alimentos compostos sem GGN, o nome
do fornecedor e o referencial acreditado
utilizado substitui o GGN no banco de

operações integradas).

dados.
_____________________

__________________________________

Referencial (por
produto):

_____________________

__________________________________

_____________________

______________________

____________

_____________________
Produto:

Prod. Paralela (s/n): __

Produção anual peso vivo (ton) ________

Prop. Paralela (s/n): __
GGNs

Opção (1, 2, 3 e/ou 4): ____
Organismo de
certificação (por
produto):
_____________

GGN dos fornecedores de
alevinos (obrigatório) e dos
fornecedores

de

reprodutores

(opcional)

mesmo quando o GGN
permanece o mesmo (para
operações integradas).

dos

fabricantes

compostos

que

compostos:

mesmo

de

fornecem

alimentos
alimentos

quando

o

GGN

permanece o mesmo (para operações
integradas).

Para

fornecedores

de

alimentos compostos sem GGN, o nome
do fornecedor e o referencial acreditado
utilizado substitui o GGN no banco de
dados.

_____________________

__________________________________

_____________________

__________________________________

_____________________

______________________

_____________________

Res. Dep. Cert. Agricert
Verifiquei em ____/____/____
Ass.__________________
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Facturação
Débito Direto
Sim 

Pagamento

Não 

1 Prestação 

Em caso afirmativo anexar comprovativo de NIB

2 Prestações 

Para valores de orçamento ≤ 200,00€ apenas se
considera a modalidade de uma prestação

Observações

Declaramos que os dados acima descritos correspondem à verdade e autorizamos a realização de acções de controlo
que a AGRICERT entenda como convenientes.
ASSINATURA: ______ ______________________________ DATA: ___ / ___ / ______

Res. Dep. Cert. Agricert
Verifiquei em ____/____/____
Ass.__________________
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