1. Legal Entity | Entidade Legal

Requirements for registration in the database GLOBALG.A.P.
Requisitos para registo na base de dados GLOBALG.A.P.
Name | Nome
Address | Morada
Country | País:
Telephone | Telefone
Coordinates | Coordenadas
Change from another CB?
Transita de outro OC?

AGC232Rev05

Tax Number | NIF
Fax
E-mail
Yes | Sim
No | Não

Which? | Qual?
GLN/GGN

Name of the Responsible | Nome do Responsável:
Position held|Função
Telephone | Telefone

E-mail

2. Certification Options Opções de Certificação (Select with a “X”. Selecione com um “X”)
Single site | Um local de produção
Option 1
Multisites without QMS | Vários locais de produção sem QMS
Opção 1
Multisites with QMS | Vários locais de produção com QMS
Option 2 | Opção 2
GRASP
3. Handling Units | Unidades de Manipulação
GGAP certified? | Certificada GGAP?
No | Não
Yes | Sim
Address | Morada
Country | País:
Tax Number | NIF
Coordinate|Coordenadas:
Name of the Responsible | Nome do Responsável:
Position held|Função:
Telephone | Telefone:
E-mail

4. Production Sites |
Locais de Produção

Product(s)|Produtos

GGN (if yes, se sim)

Adress| Morada

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Name of the Responsible | Nome do Responsável:
Position held|Função:
Telephone | Telefone

Coordinates| Coordenadas

E-mail

5. Invoicing | Faturação
Direct Debit | Débito Direto
Payment | Pagamento
Yes | Sim
No | Não
1 Provision|1 Prestação
2 Provisions |2 Prestações
If yes, attach proof of NIB Em caso afirmativo anexar comprovativo de NIB. For budget values ≤ 200.00 €, only the type of
benefit. Para valores de orçamento ≤ 200,00€ apenas se considera a modalidade de uma prestação.
IBAN:
SWIFT CODE
6. Data Access | Acesso a Informação
By participating in the respective standard/add-on, the producer/company/operation grants access to the producer/company/operation data as well as product and
certification data as displayed in https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/181207_Data_Access_Rules_V3_0_en.pdf. Several users such as producers,
certification bodies, retailers, suppliers, etc. have access to the GLOBALG.A.P. Database. Access rights to the data stored in the Database depend on the data
access group to which the user belongs. A user may belong to more than one data access group. Select yours with an “X”:
Ao participar no respetivo esquema/add-on, o produtor / empresa / operação concede acesso aos dados do produtor / empresa / operação, bem como aos dados do
produto e da certificação, conforme exibido em https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/181207_Data_Access_Rules_V3_0_en.pdf. Vários usuários,
como produtores, organismos de certificação, retalhistas, fornecedores, etc., têm acesso à base de dados do GLOBALG.A.P.. Os direitos de acesso aos dados
armazenados no banco de dados dependem do grupo de acesso ao qual o usuário pertence. Um usuário pode pertencer a mais de um grupo de acesso a dados.
Selecione o seu com um "X":
Only GLOBALG.A.P. Secretariat can have access to all data filed in the GLOBALG.A.P. Database. Apenas o secretariado do GLOBALG.A.P. pode ter acesso a todos os
dados arquivados na base de dados do GLOBALG.A.P.
Certification and verification body administrators are allowed to not only read, but also enter data into the GLOBALG.A.P. Database for their clients. Os
administradores dos organismos de certificação podem além de ler, inserir dados na base de dados pelos seus clientes.
Market Participant: This group represents companies or individuals who trade with the certified/registered product. Participante do mercado: este grupo representa
empresas ou indivíduos que negociam com o produto certificado / registado.
Observer: visible to specific observers (e.g. the owner of an add-on), but not to the public. Observador: visível para observadores específicos (por exemplo, o proprietário
de um complemento), mas não para o público.
Any user of the GLOBALG.A.P. Database without a personalized account is considered a ‘public user’ and granted public access rights. Qualquer usuário da base de dados do
GLOBALG.A.P. sem uma conta personalizada é considerado um "usuário público" e recebe direitos de acesso público.
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Requirements for registration in the database GLOBALG.A.P.
Requisitos para registo na base de dados GLOBALG.A.P.

Destination countries
Países de destino

N

For each option please select with “X” the correct answer. Para cada opção marque com “X” a opção que se aplica.
Do you want to participate on the unannounced reward program? Quer participar no programa de recompensas de não anunciadas?

Yes| Sim

No| Não

We declare that the above data correspond to the truth and we authorize the performance of control actions that AGRICERT understands as convenient.
Declaramos que os dados acima descritos correspondem à verdade e autorizamos a realização de acções de controlo que a AGRICERT entenda como convenientes.
Signature | Assinatura ____________________________________________ Date | Data ___/___/_____
Res. Dep. Cert. Agricert
Verifiquei em ____/____/____
Ass.__________________

To consult GlobalG.A.P. fees please see.
Para consultar as taxas GlobalG.A.P. por favor consulte aqui: https://www.globalgap.org/uk_en/documents/
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