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A SGS é a Organização Líder Mundial em Inspeção, 
Verificação, Testes, Formação e Certificação

Inspeção e 

Verificação

Testes e 

Ensaios

Laboratoriais

Formação e 

Consultoria

Auditorias e 

Certificação

A SGS está 

presente na vida

das pessoas e das 

organizações, 

sempre que precisa

ter certezas!
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SGS Portugal desde 1922

7 Escritórios

• Continente e Ilhas

5 Laboratórios

• Físico-químico e Microbiológico

• Ensaios Não Destrutivos

• Biologia Molecular

• Gás

• Combustíveis

SGS no Mundo

200.000
Clientes

2.700
Escritórios e 

Laboratórios

96.000
Colaboradores
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O que é a Certificação?

A certificação é o resultado de um processo de avaliação (auditoria, 

inspeção ou verificação), por uma entidade externa e independente 

(Organismo de Certificação), a um produto, a um serviço ou a uma 

organização, de acordo com requisitos pré-definidos. Constatando-se 

o cumprimento dos requisitos, após esta avaliação é emitido um 

certificado de conformidade.
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A Importância da Certificação na Área Agrícola

▪ Dá resposta às exigências dos mercados

▪ Constitui um fator de diferenciação e acrescenta valor aos 

produtos

▪ Permite aceder a novos mercados, mercados mais exigentes, e 

criação de novas oportunidades de negócio

▪ Fortalece a imagem institucional junto dos clientes

▪ Influencia os consumidores, criando novas necessidades 

através da oferta de novas linhas de produtos 
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Algumas Certificações na Área Agrícola

▪ Modo de Produção Biológico (MPB)

▪ Produção Integrada (PRODI)

▪ GlobalGAP

▪ Farm Sustainability Assessment (FSA)

▪ Outras Certificações
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Modo de Produção Biológico

A Agricultura Biológica é um sistema global de gestão das explorações 

agrícolas e de produção de géneros alimentícios que combina práticas 

que garantem a sua sustentabilidade, respeitando o ambiente, 

preservando os recursos naturais e a biodiversidade, e aplicando 

normas exigentes em matéria de bem-estar animal.
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Modo de Produção Biológico

REGULAMENTAÇÃO

▪ Regulamento (EU) 2018/848 relativo à produção biológica e à 

rotulagem dos produtos biológicos que revoga o Regulamento (CE) 

n.º 834/2007

▪ Regulamento (UE) 2021/1165 que autoriza a utilização de 

determinados produtos e substâncias na produção biológica e que 

estabelece as listas respetivas
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Modo de Produção Biológico

A certificação é acessível a todos os requerentes cujas atividades

estejam abrangidas pelo âmbito de aplicação da regulamentação da

produção biológica:

▪ Vegetais e produtos vegetais não transformados, incluindo sementes 

e outro material de reprodução vegetal

▪ Animais e produtos animais não transformados

▪ Algas e produtos da aquicultura não transformados

▪ Produtos agrícolas transformados, incluindo produtos da aquicultura, 

destinados a serem utilizados como géneros alimentícios 

▪ Alimentos para animais

▪ Vinho
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Modo de Produção Biológico – a quem se destina?

▪ Outros produtos enumerados no anexo I do regulamento:

➢ Sal marinho e outros sais para géneros alimentícios e alimentos para animais;

➢ Cera de abelhas

➢ Óleos essenciais

➢ Rolhas de cortiça natural, não aglomerada e sem aglutinantes

➢ Lã, não cardada nem penteada

➢ Algodão, não cardado nem penteado

➢ Preparações tradicionais à base de plantas

➢ Etc.
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Modo de Produção Biológico

CONVERSÃO

Para que os produtos vegetais possam ser considerados biológicos deve

ser um cumprido período de conversão de:

▪ 24 meses para culturas anuais ou prados

▪ 36 meses para culturas perenes

Durante o período de conversão devem ser cumpridas todas as regras do 

Modo de Produção Biológico.
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Modo de Produção Biológico

A autoridade competente pode decidir reconhecer de forma retroativa o

período de conversão mediante provas de que as parcelas em questão

não receberam produtos não autorizados na produção biológica nos 3

anos prévios ao início de conversão.

Continente – Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Madeira – Direção Regional de Agricultura (DRA)

Açores – Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas (IAMA)
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Modo de Produção Biológico

Período de conversão para animais:

▪ 6 semanas para aves de capoeira destinadas à produção de ovos

▪ 10 semanas para aves de capoeira destinadas à produção de carne

▪ 6 meses para ovinos/caprinos, suínos e bovinos de leite

▪ 12 meses para bovinos de carne e nunca menos de ¾ do seu tempo de

vida

▪ 12 meses para abelhas

▪ 3 a 24 meses para animais de aquicultura, dependendo do tipo de

instalações
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Modo de Produção Biológico

Certificação de Grupo

Certificação de pequenos produtores organizados em grupos com

entidade jurídica própria, que estabelecem um sistema de gestão interno

conjunta e que estejam geograficamente próximos.
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Modo de Produção Biológico

Para que o grupo seja elegível para certificação só pode ser constituído

por membros:

▪ cuja certificação individual tenha um custo superior a 2% do seu VN ou 

da sua capacidade normalizada de produção biológica, e

▪ cujo VN anual de produção biológica não exceda 25 000 euros ou cuja 

capacidade normalizada de produção biológica não exceda 15 000 

euros por ano, ou 

▪ que tenham, cada um, explorações de, no máximo: 

➢ cinco hectares;

➢ 0,5 hectares, no caso de estufas, ou

➢ 15 hectares, exclusivamente no caso de prados permanentes.
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Modo de Produção Biológico

Distribuição

Qualquer entidade que coloque no mercado produtos biológicos ou em 

conversão à agricultura biológica está sujeita ao sistema de controlo e 

deverá ter na sua posse um certificado.

Apenas ficam isentas desta obrigatoriedade as entidades que vendam 

diretamente ao consumidor ou utilizador final, desde que esses 

operadores não os produzam, não os preparem, não os armazenem 

senão no ponto de venda, nem importem esses produtos de um país 

terceiro ou que não tenham subcontratado a terceiros essas atividades e, 

ainda, que:
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Modo de Produção Biológico

▪ tais vendas não excedam 5000 kg por ano;

▪ tais vendas não representem um volume de negócios anual, em relação 

aos produtos biológicos não embalados, que exceda 20 000 euros; ou

▪ o potencial custo de certificação de operador exceda 2% do volume de 

negócios total em produtos biológicos não embalados vendidos por 

esse operador.
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Produção Integrada

A produção integrada é um sistema agrícola de produção de alimentos de 

alta qualidade e de outros produtos, utilizando os recursos naturais e os 

mecanismos de regulação natural, em substituição de fatores de 

produção prejudiciais ao ambiente e de modo a assegurar, a longo prazo, 

uma agricultura viável.

Objetivos

➢ Proteção da saúde do agricultor

➢ Preservação do ambiente, nomeadamente a biodiversidade, o solo e a água 

➢ Melhoria da qualidade dos produtos agrícolas, assegurando produções de alta 

qualidade

➢ Contribuição para a melhoria dos rendimentos dos agricultores
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Produção Integrada

As normas e as práticas culturais a aplicar em Produção Integrada estão 

definidas por famílias de culturas e estão disponíveis no site DGADR.

Para as famílias para as quais ainda não foram elaboradas as normas 

técnicas, devem cumprir-se os requisitos descritos no documento técnico 

“Requisitos Mínimos para o Exercício da Produção Integrada”. 
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Produção Integrada

Os requisitos a cumprir abordam os seguintes aspetos:

▪ Preparação do terreno

▪ Desinfeção do solo

▪ Materiais de propagação

▪ Rotações culturais

▪ Colheita de amostras

▪ Aplicação de nutrientes por via foliar

▪ Fertilização de fundo e cobertura

▪ Rega

▪ Proteção fitossanitária

▪ Caderno de campo
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Produção Integrada

No documento técnico elaborado para a componente animal são 

definidos os requisitos a cumprir ao nível de:

▪ Manejo dos animais, conservação do solo e ecossistemas

▪ Alimentação

▪ Profilaxia e cuidados veterinários

▪ Bem-estar animal

▪ Gestão dos efluentes pecuários
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GlobalG.A.P.

É uma certificação voluntária de produtos agrícolas, com base num 

sistema de boas práticas agrícolas, que tem como objetivo a promoção 

de uma agricultura segura e sustentável.

As auditorias seguem listas de verificação que são bastante abrangentes. 

No caso das Frutas e Legumes, por exemplo, cobrem aspetos como:

▪ Locais de produção

▪ Registos

▪ Higiene

▪ Saúde e segurança

▪ Gestão dos recursos hídricos

▪ Gestão do solo

▪ Tratamentos fitossanitários

▪ Material de propagação 

vegetativo

▪ Poluição e meio ambiente

▪ Instalações

▪ Rastreabilidade

▪ Rotulagem

▪ Etc.
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GlobalG.A.P.

Os níveis modulares são os seguintes:

▪ Nível Geral - Unidade de Produção -

aplicável a todos os produtores que 

pretendem a certificação e integra os 

pontos essenciais para todos os 

tipos de unidades de produção

▪ Nível Âmbito – Produção Vegetal, 

Produção Animal e Aquacultura -

cobrindo áreas mais genéricas da 

produção

▪ Nível Sub-âmbito - detalhes 

específicos de produção, 

classificados por tipo de produto 

(Frutas & Legumes, Flores & 

Ornamentais, Culturas Arvenses, 

Bovinos & Ovinos, etc.)
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GlobalG.A.P.

Opções de Certificação

Opção 1 – Certificação Individual

Opção 2 – Certificação de Grupo

a. Um produtor individual requer 

certificação (GLOBALG.A.P. ou um 

referencial equivalente)

b. O produtor individual será o detentor 

do certificado, uma vez obtida a 

certificação

a.Um grupo de produtores requer 

certificação de grupo GLOBALG.A.P. 

ou um referencial equivalente

b.O grupo, como entidade legal, será o 

detentor do certificado uma vez obtida 

a certificação

c.Um grupo deve ter um SGQ 

implementado e cumprir as regras 

definidas na Parte II do Regulamento 

Geral – Regras para o SGQ
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GlobalG.A.P.

Add-ons: são módulos voluntários que permitem reforçar o compromisso

com determinados aspetos específicos da produção agrícola e da cadeia

de custódia.

▪ GRASP – responsabilidade social

▪ Bem-Estar Animal – só existem ainda critérios definidos para frangos e para

acabamento de porcos

▪ Plus – requisitos definidos pelo McDonald’s

▪ Spring – gestão sustentável da água

▪ Etc.
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GlobalG.A.P.
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Farm Sustainability Assessment (FSA)

Não é um esquema de certificação, é um programa de verificação da 

sustentabilidade agrícola com base numa lista de verificação. A lista de 
verificação agrícola da FSA baseia-se nas Boas Práticas Agrícolas (GAP) 
e segue os três pilares da sustentabilidade:

▪ Pessoas

▪ Planeta

▪ Lucro

Formas de implementação:

▪ Numa única exploração agrícola

▪ Em várias explorações agrícolas pertencentes ao mesmo Grupo de

Gestão Agrícola (mais comum)
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Farm Sustainability Assessment (FSA)

A empresa agrícola ou o Grupo de Gestão Agrícola realizam auditorias 

internas seguindo a lista de verificação do FSA para apurar o nível de 

cumprimento.

O papel da SGS é confirmar esse nível de cumprimento ou, 

eventualmente, constatar um nível de cumprimento inferior ou superior ao 

alcançado na auditoria interna.

A empresa agrícola ou o Grupo de Gestão Agrícola recebem uma Carta 

de Verificação, válida por 3 anos, na qual é feita a alegação que parte ou 

todos os seus produtos são SAI Bronze, SAI Prata ou SAI Ouro.
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Outras Certificações

▪ Auditorias de segunda parte: auditorias com base em critérios 

específicos e personalizados para verificar a capacidade de uma 

organização de dar resposta aos requisitos de qualidade, segurança 

alimentar, ambiental, saúde e segurança ocupacional, responsabilidade 

social e/ou cumprimento legal.

▪ Welfair: auditoria ao bem-estar animal que se concentra em 

medidas “animal-based” através de observação direta,

na qual são avaliados requisitos ao nível de alimentação, 

alojamento, saúde e comportamento do animal.
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Outras Certificações

▪ FSC e PEFC – Sistemas de certificação florestal que promovem uma 

gestão florestal economicamente viável, ecologicamente adequada e 

socialmente benéfica, assegurando ao consumidor de produtos 

florestais que está a adquirir produtos provenientes de florestas 

geridas de forma sustentável.

▪ BRC e IFS - referenciais reconhecidos pela Global Food Safety

Initiative (GFSI), um programa que visa harmonizar as normas 

internacionais de segurança alimentar reconhecido pelos maiores 

retalhistas e produtores da área alimentar do mundo.

http://www.brcglobalstandards.com/
http://www.ifs-certification.com/index.php/en/
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Outras Certificações

▪ MSC - estabelece os padrões para a pesca sustentável e rastreabilidade 

de produtos de pesca sustentáveis certificados

▪ UTZ - é o maior programa de cultivo sustentável de café e cacau do 

mundo. Abrange boas práticas agrícola, gestão agrícola, 

responsabilidade social e meio ambiente.

▪ Gluten Free – certificação de produtos sem glúten
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Obrigado!
Pretende esclarecer dúvidas?

luis.gracio@sgs.com

+351 969 732 368

www.sgs.pt

https://www.facebook.com/sgs
https://www.linkedin.com/company/sgs
https://www.instagram.com/sgsglobal/
https://twitter.com/SGS_SA
https://www.youtube.com/user/sgseditor
https://www.slideshare.net/SGSgroup

