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Organismo de 
Certificação

Acreditado pelo IPAC

Âmbito 
Agrícola

Reconhecido pelo Ministério da 
Agricultura e pelo GlobalG.A.P.

Acrescentamos 
valor aos 

produtos dos 
nossos clientes

Profissionais competentes

Garantia da credibilidade do 
esquema de certificação

Quem somos?



1.
A Importância 
da Certificação
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A Importância da Certificação

× Facilita o acesso aos mercados mais exigentes

× Fortalece as relações comerciais

× Aumenta a transparência

× Aumenta a confiança do cliente
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A Importância da Certificação

×Minimiza os riscos alimentares

× Controla eficazmente os processos internos e 

diminuí os risco de falhas

× Demonstra uma abordagem proactiva 

relativamente à segurança alimentar
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Nós somos necessários 
para chegar ao seu cliente
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GrayProdutor Distribuidor/
Consumidor



2.
Tipos de 
Certificação
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Agricultura Biológica

× Utilização de recursos de origem natural

× Cuidado com a natureza e bem-estar animal

× Recurso mínimo a produtos fitofarmacêuticos

× Registos (caderno de campo)

× Rotulagem e utilização da denominação Biológica
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Produção Integrada

× Boas práticas ambientais

× Armazenamento de produtos fitofarmacêuticos

× Utilização adequada de produtos fitofarmacêuticos

× Registos (caderno de campo)
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GlobalG.A.P

× Avaliação dos riscos da exploração

× Procedimentos documentados

× Requisitos de higiene e segurança alimentar

× Requisitos de segurança dos trabalhadores

× Boas práticas agrícolas

× Rastreabilidade
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3.
Fases do 
Processo de 
Certificação
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Fases do Processo de Certificação
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•Formalização 
do início do 
processo: 
contratualizaçã
o e definição do 
âmbito da 
certificação

Pedido de 
certificação

• Implementação 
dos requisitos de 
certificação por 
parte do produtor

Preparação para 
a auditoria

•A 
NATURALFA 
envia um 
técnico ao 
local para 
efetuar o 
controlo

Auditoria

• A 
NATURALFA 
avalia os 
resultados do 
controlo e 
emite a 
decisão de 
certificação

Certificação
•Anualmente, 
a 
NATURALFA
planeia e 
executa o 
acompanham
ento ao 
processo de 
certificação

Acompanhamento



4. Como 
simplificar 

o processo?
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Conheça as regras

× Consegue interpretar os requisitos?

× Sabe o que fazer para cumprir com os requisitos?
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Responda às 
questões do 
próximo slide

Sim
Recorra a 
apoio

Não



Conheça as suas limitações
× Gosta de papéis?

× É organizado?

× Tem disponibilidade e pode realizar 

atempadamente todas as fases da certificação?
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Avance com a 
implementação

Sim
Recorra a 
apoio

Não



Planeie as diferentes fases 
× Faça o diagnóstico da sua exploração e defina o que 

precisa de alterar

× Realize a formação necessária

× Redija os documentos

× Prepare os modelos de registo

× Defina que análises fazer

× Conheça outras explorações que tenham a mesma 

certificação e adote boas práticas 16



Adote Boas Práticas

× Adapte a certificação à exploração e não a 

exploração à certificação

× Implemente métodos (formas de fazer) práticos, 

que realmente facilitem o trabalho do dia a dia

× Utilize um sistema de registos expedito

× Marque no calendário as datas para as análises,  

inspeções e manutenções 17
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Antes da Auditoria

× Avalie se cumpre com todos os requisitos

× Corrija as situações não conforme

× Marque a auditoria com antecedência
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Durante a Auditoria

× Questione o Auditor

× Colabore com o Auditor

× Exponha os seus problemas  

× Não fique com dúvidas 

relativamente às Não Conformidades
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Depois da Auditoria

× Responda dentro dos prazos

× Exija um prazo de resposta por parte do Organismo 

de Certificação 

× Não se esqueça que no próximo ano há mais…
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NATURALFA
Acrescentamos 
valor aos seus 
produtos

Muito Obrigada

Liliana Perestrelo

liliana.perestrelo@naturalfa.pt

913586296


