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O processo de certificação de material de propagação de jovens plantas hortícolas é
composto por duas fases distintas e complementares a saber:
• Licenciamento
• Certificação propriamente dita
Não é abrangido pelos presentes procedimentos o material “Qualidade CE”.
I - LICENCIAMENTO
1. Quem pretender produzir material hortícola certificado, terá que iniciar o processo
licenciando-se como produtor de plantas hortícolas certificadas, através de
preenchimento de formulário próprio (DGADR mod. 6101/anexoV) e entregar na
respectiva DRAP. (Anexo I)
2. Após recepção, a DRAP emite parecer favorável ou desfavorável. No caso de
desfavorável, o processo é devolvido ao produtor para reanálise. Sendo o parecer
favorável, a DRAP remete o processo para a DGADR.
3. Recepcionado o processo na DGADR, os elementos são introduzidos em base de
dados, sendo atribuído o nº de Registo/Licença, sendo em simultâneo emitida
factura para o produtor, para pagamento da respectiva licença.
4. Após confirmação de pagamento, é elaborada informação para efeitos de
despacho pelo Director Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do
qual é concedia a licença de produtor e atribuído o respectivo cartão de
licenciamento.
5. Tanto os nºs de Registo/Licença dos novos produtores como os cartões e
respectivas vinhetas, são enviados para as DRAPs para conhecimento e
distribuição.
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Anexo I – Formulário de Registo Fitossanitário/Licenciamento e anexo V

REGISTO FITOSSANITÁRIO / LICENCIAMENTO
DE FORNECEDORES DE MATERIAIS DE PROPAGAÇÃO E DE OPERADORES
DE OUTROS PRODUTOS VEGETAIS
1 IDENTFICAÇÃO
Nº de Identificação Fiscal (NIF):

(Reservado à DGADR)

Nº de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC):

Nº de Registo / Licença:

Classificação de Actividade Económica (CAE):
Nome:

Morada:

Localidade:
Código Postal:

-

Freguesia:
Concelho:
Distrito:
Telefone:
Telemóvel:

2

Fax:
E-mail:

REGIME JURÍDICO

Assinale com X

1

Sociedade Unipessoal

4

Sociedade Anónima

2

Sociedade por Quotas

5

Empresário em nome individual

3

Cooperativa

6

Outra

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
PARECER DA DRAP / AFN:

DGADR:

DGADR mod. 6101

3

TIPO DE MATERIAL E DE ACTIVIDADE

MATERIAL DE PROPAGAÇÃO (Registo/Licenciamento)

CE”

Citrinos

I

Morangueiro

I

Outras Fruteiras

I

Batata-semente

II

Videira

III

Ornamentais

IV

Plantas Hortícolas

V

Outras
Herbáceas
(Forrageiras,
Cereais
e
Outras Gramíneas excepto
Sementes)
Florestal1

V
IV

Sementes1

VI
(Acondic.)

OUTROS PRODUTOS (Registo)

Frutos e Batata de consumo

1

preencher

Certificação

Anexo a

“Qualidade

Importação

Produto

CAC ou

Comercialização

Tipo de Material/

Assinale com X

Produção

3

VII
(Centro de expedição)

Partes de Vegetais

VIII

Grãos

IX

Pólen

IX

Solo

IX

Madeira e Casca

X

Embalagens de
Madeira e casca

Madeira,

XI
(Tratamento)

Registo apenas para fins fitossanitários. O pedido de licenciamento para produção de espécies florestais é feito através de
modelo a disponibilizar pela Autoridade Florestal Nacional (AFN). O pedido de licenciamento para produção,
acondicionamento e certificação de sementes é feito através do preenchimento dos formulários DGADR modelos 6253;
6254 e 6255.
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4 ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO CONTROLO DOS MATERIAIS

Assinale com X

ENTIDADE CONTRATADA

O PRÓPRIO

OUTRA

CONTACTO DA PESSOA RESPONSÁVEL (Indique)
NOME:
TELEFONE:
TELEMÓVEL:
E-MAIL:

5

Assinale com X

ORIGEM DOS MATERIAIS DE PROPAGAÇÃO

PRODUÇÃO PRÓPRIA

OUTROS PRODUTORES NACIONAIS

OUTROS ESTADOS-MEMBROS

PAÍSES TERCEIROS

6

Assinale com X

TIPO DE MATERIAIS DE PROPAGAÇÃO

Tipo de Plantas

Raiz nua

Vaso ou saco

Tabuleiro

Outra

Bacelos
Bacelos enxertados
Plantas finais
Porta-enxertos
Partes de plantas
Estacas/ Estacas para enraizar
Estacas para enxertar
Garfos/ Gomos/ Borbulhas
Tubérculos
Sementes

7

DESTINO DOS MATERIAIS DE PROPAGAÇÃO

1

UNIÃO EUROPEIA

2

4

MERCADO LOCAL (consumidor final profissional)

Assinale com x

MERCADO NACIONAL
5

5

3

PAÍSES TERCEIROS

MERCADO LOCAL (consumidor final não profissional)

8

AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Nos termos da lei de protecção de dados pessoais nº 67/98, de 26 de Outubro e no caso de não pretender a divulgação dos dados no site
da DGADR, deverá comunicar, por escrito, no prazo de 30 dias a contar da data da assinatura do presente formulário. Em qualquer altura,
poderá solicitar que os seus dados sejam retirados.

As informações contidas neste formulário devem ser actualizadas quando se registarem alterações.

Responsabilizo-me pelas declarações prestadas.
Assinatura e data:
,

de

6

200

V - MATERIAIS DE PROPAGAÇÃO DE HORTICOLAS E OUTRAS HERBÁCEAS
EXCEPTO SEMENTES
(A preencher por local de actividade)
1

IDENTIFICAÇÃO

Nome:

2

LOCAL DE ACTIVIDADE

1 – Endereço:
2 – Código Postal:
3 – Freguesia:

4 – Concelho:

5 – Distrito:
6 – Direcção Regional de Agricultura e Pescas:
3

INSTALAÇÕES

Tipo

Número

Observações

Abrigo
Armazém
Câmara de germinação
Centro de expedição
Estufa
Viveiro
Túnel
Equipamento de desinfecção

DGADR mod. 6101/V

7

4

Categoria “Qualidade
CE”

GÉNEROS E ESPÉCIES A PRODUZIR/COMERCIALIZAR *

Pi

Cii

Iiii

Categoria
Certificada
P1

Assinale com x
Abóbora-menina (Cucurbita elo n Duchesne)
Abóbora porqueira (Cucurbita pepo L.)
Aboborinha(Cucurbita pepo L.)
Acelga (Beta vulgaris L. ssp. Cicla (L.) W. D. J. Koch var. cicla L.)
Aipo (Apium graveolens L.)
Alcachofra (Cynara cardunculus L. (= C. scolymus L.))
Alface (Lactuca sativa L.)
Alface de cordeiro (Valerianella locusta (L.) Laterr.)
Alho (Allium sativum L.)
Alho porro (Allium porrum L.)
Beringela (Solanum melongena L.)
Beterraba de mesa (Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris, var. conditiva Alef.)
Brócolo (Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. elo ni Plenck)
Cardo (Cynara cardunculus L.)
Cebola (Allium cepa L.)
Cebolinha comum (Allium fistulosum L.)
Cebolinho (Allium schoenoprasum L.)
Cenoura (Daucus carota L.)
Cerefólio (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.)
Chalota (Allium cepa L.)
Chicória (Cichorium elo ni L.)
Chicória witloof (Cichorium intybus L.)
Chicória para café (Cichorium intybus L.)
Couve de Bruxelas (Brassica oleracea L. convar. Oleracea var. gemifera DC.)
Couve chinesa (Brassica rapa L. ssp. Pekinensis (LOUR.) Hanelt)
Couve flor (Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L). Alef. Var. botrytis L.)
Couve frisada (Brassica oleracea L. convar. Acephala DC. Alef. Var. sabellica L.)
Couve lombard (Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef. Var. Sabauda L.)
Couve portuguesa (Brassica oleracea var. costata DC. (= B. oleracea L. var. tronchuda Bailey)
Couve rábano (Brassica oleracea L. convar. Acephala DC. Alef. Var. gongylodes L.)

Couve repolho (Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef. Var. alba
DC.)
Couve roxa (Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef. Var. rubra DC.)
Ervilha (Pisum sativum L.)
Escorcioneira (Scorzonera elo nica L.)
Espargo (Asparagus officinalis L.)
Espinafre (Spinacia oleracea L.)
Fava (Vicia faba L.)
Feijoeiro-escarlate (Phaseolus coccineus L.)
Feijão(Phaseolus vulgaris L.)
Funcho (Foeniculum vulgare Mill.)
Melão (Cucumis elo L.)
Melancia (Citrullus lanatus (Thunb) Matsum & Nakai)
Milho doce (Zea mays. Partim)
Milho pipoca (Zea mays. Partim)
Nabo (Brassica rapa L. var. rapa)
Pepino (Cucumis sativus L. var. sativus)
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C2

I3

Categoria
“Qualidade CE”
4

GÉNEROS E ESPÉCIES A PRODUZIR/COMERCIALIZAR *

P1

C2

I3

Categoria
Certificada
P1

C2

I3

Assinale com x
Pimento (Capsicum annuum L.)
Rabanete (Raphanus sativus L. var. sativus)
Rábano (Raphanus sativus L. var. sativus)
Ruibarbo (Rheum officinale Baill.)
Salsa (Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex. A.W. Hill)
Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)
4-A

OUTROS GÉNEROS E ESPÉCIES A
PRODUZIR/COMERCIALIZAR

Gramíneas (indicar):

Lúpulo (Humulus lupulus L.)
Tremoço (Lupinus spp.L.)
OUTRAS ESPÉCIES (indicar):

(*) – Ver instruções
1
P - Produção
1
C – Comercialização
1
I – Importação
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Produção

Comercialização

Importação

Anexo II – Fluxograma do Licenciamento

PRODUTOR
Preenche Formulário
Devolve

DRAP

DGADR

Emite parecer
Desfavorável

Favorável
Envia processo p/ DGADR

Recepciona
Introduz em B.D.

Atribui
Nº Registo/Licença

Emite factura

Paga Taxa

Despacha concedendo licença

Toma

Toma conhecimento e comunica aos O.E.

Dá conhecimento às DRAPs

conhecimento
Recepciona e distribui pelos O.E.

Emissão de cartão e vinheta

II - CERTIFICAÇÃO
São admitidas a certificação as seguintes categorias:
• Categoria base
• Categoria certificada
O processo de certificação propriamente dito é na prática composto por duas fases, a
Inscrição da Cultura e a Inspecção da Cultura. Os procedimentos para cada uma
destas fases são os seguintes:
1. INSCRIÇÃO DA CULTURA
• É obrigatória a inscrição da totalidade das culturas para a produção de plantas
hortícolas certificadas destinadas a comercialização, incluindo os materiais
objecto de contratos de prestação de serviços.
• A inscrição para a produção de plantas hortícolas certificadas deve ser
realizada até uma semana após a data da sementeira, isto é, oito dias após a
passagem da câmara de germinação para o local de produção.
• Para cada pedido de inscrição o produtor deve:
1. Identificar as parcelas e culturas, indicando a espécie, a variedade, a
categoria e a sua localização
2. Conservar os originais das etiquetas de certificação de cada lote de
sementes utilizadas, ou documento equivalente, por um período de três
meses após a data da última venda das plantas produzidas. Em
embalagens rígidas e em virtude de por vezes ser impossível o completo
destacamento da referida etiqueta, aceita-se que seja guardada uma
embalagem por lote
• O pedido de inscrição é efectuado em formulário próprio disponibilizado pela
DGADR (mod 6119 – Boletim de Inscrição de Cultura para a Produção de
Plantas Hortícolas Certificadas – Anexo I) e entregue na DRAP respectiva que,
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após verificação do cumprimento das exigências do DL 329/2007 de 8/10
remete cópia à DGADR que junta ao processo para futuro cruzamento de
informação. Neste impresso também é indicado a modalidade de inspecção
pretendida – oficial ou por técnico autorizado.
• A identificação atrás descrita é assegurada através de um número de cinco
dígitos constituído do seguinte modo:
Ultimo
algarismo do
ano em que é
feita a
inscrição

Número do mês

Número do abrigo

Nº atribuído pelo produtor
Em virtude de na maioria das situações a rastreabilidade poder ser feita através do
nº de código atribuído pelo produtor, também se pode aceitar este como
identificação da parcela e futuro nº de lote.
• A inscrição é valida para o período de tempo em que a cultura decorrer.

2. INSPECÇÃO DA CULTURA
• As inspecções só podem ser realizadas por inspectores oficiais ou técnicos
autorizados e de acordo com o Boletim de Inscrição da Cultura.
• As culturas para a produção de plantas hortícolas certificadas têm de ser
inspeccionadas pelo menos uma vez por cada período vegetativo
• Os produtores devem ser informados da realização das inspecções.
• O inspector ou técnico autorizado preencherá modelo próprio para o efeito
disponibilizado pela DGADR (mod 6120 – Relatório de Inspecção aos
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Produtores e Fornecedores de Materiais de Propagação de Plantas Hortícolas –
Anexo II)
• Após a inspecção é enviado à DGADR o Relatório de Inspecção que cruzará a
informação do mesmo com o Boletim de Inscrição de Cultura para a Produção
de Plantas Hortícolas Certificadas (mod 6119) para saber se os lotes
inspeccionados estavam inscritos.
• O produtor toma igualmente conhecimento do resultado da inspecção ao
assinar o relatório.
• A DGADR comunica em seguida ao produtor o resultado da inspecção, dando
do mesmo conhecimento à DRAP.
• Após o produtor tomar conhecimento pela DGADR do resultado da inspecção
e caso o resultado desta ser favorável, ficam as plantas (lotes) aptas a serem
classificadas com a aposição de Etiquetas de Certificação que deverão
obedecer a certas características e condições e onde constará determinada
informação. (Anexo III)
Quando tecnicamente for impossível a aposição de etiquetas, estas podem ser
substituídas pela emissão de Documento de Acompanhamento, que também
têm que cumprir certos requisitos. (Anexo IV)
•

Quando o produtor tiver autorização para a emissão das etiquetas, deve dar
conhecimento à DGADR do nº de etiquetas gastas em cada lote e o nº de
plantas por etiqueta, assim como

da emissão do documento de

acompanhamento, quando for o caso.
•

Conservar o documento de acompanhamento, pelo menos, durante um ano e
estar disponível para consulta pela DGADR.
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•

Quando o material for classificado como excluído da certificação ou da
comercialização,

também

é

dado

conhecimento

ao

produtor

que

obrigatoriamente o destruirá segundo a legislação.
•

O Relatório de Inspecção aos Produtores e Fornecedores de Materiais de
Propagação de Plantas Hortícolas só é preenchido na totalidade aquando da
primeira deslocação anual ao produtor, preenchendo somente nas restantes
visitas o Quadro 9 do relatório.
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Anexo I - Boletim de Inscrição de Cultura para a Produção de Plantas Hortícolas
Certificadas

BOLETIM DE INSCRIÇÃO DE CULTURA
PARA PRODUÇÃO DE PLANTAS
HORTICOLAS CERTIFICADAS
D.L. nº 329/2007 de 8 de Outubro

PRODUTOR
Nome:_________________________________
Registo/Licença nº: ______________________

Espécie

Variedade

Categoria a
Certificar

LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO /ESTUFA

ANO DE PRODUÇÃO___________

Nome do Prédio:___________________________________
Lugar:_______________Freguesia:____________________
Concelho_________________________________________

Data de sementeira

Origem da semente ²

Categoria da semente

INSPECÇÃO PRETENDIDA
Oficial_____Técnico autorizado________
Lote de semente nº

1 – caso já se encontre licenciado
2 – mencionar fornecedor/país ( conservar as etiquetas de certificação por três meses após a data da última venda das plantas produzidas )
nº 3 do artº 16º do DL 329/2007 ou nº atribuído pelo produtor que será posteriormente o nº do lote.

__________________________________________,______/______/______
(Local e data)
DGADR mod. 6119

Identificação do
abrigo/estufa3

3 – Identificação segundo c) do

________________________________________________________________
(Assinatura do produtor)

Anexo II – Relatório de Inspecção aos Produtores e Fornecedores de Materiais de
Propagação de Plantas Hortícolas

RELATÓRIO DE INSPECÇÃO AOS PRODUTORES E FORNECEDORES DE MATERIAIS
DE PROPAGAÇÃO DE PLANTAS HORTICOLAS
(Decreto – lei nº 329/2007 de 8/10)
1 IDENTIFICAÇÃO
Nome:
DRAP :
Produtor:

Nº de registo/licença:

-

Fornecedor:

Material certificado: sim

2 LOCAL DA ACTIVIDADE
Local/Sitio:
Freguesia:
Distrito:

não

Concelho:

3 RESPONSÁVEL PELO CONTROLO DE MATERIAIS
Nome:
Habilitações:
Experiência Profissional:
Conhecimento da legislação do sector:
Sim:_____
4

Data da inspecção:

Não:______

CONTROLO DOCUMENTAL
SIM

Liquidação de Taxas (DGADR e DRAP’s)
Cartão de Produtor/Fornecedor
Vinheta da campanha
Correcta aplicação de etiquetas e do documento de acompanhamento
Correcta aplicação do Passaporte Fitossanitário
Esquema actualizado das instalações
Plano de cultivo
Registo das transacções e respectivos comprovativos (compras e vendas)
Registo dos tratamentos fitossanitários
Etiquetas de certificação dos lotes de sementes guardadas durante o período
mencionado na legislação. (Pode em casos excepcionais ser substituído pelo
documento de compra).

____________________________________________________________
____________________________________________________________
DGADR mod.6120
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NÃO

5

VERIFICAÇÃO DO AUTOCONTROLO
SIM

NÃO

Identificação dos pontos críticos
- Qualidade dos materiais de propagação e de plantação
- Sementeira, Repicagem, Envasamento e Plantação
- Higiene
- Monitorização de pragas e doenças
- Acondicionamento
- Armazenamento
- Transporte
- Tarefas administrativas
- _______________________________________________________
Métodos de acompanhamento e controlo implementados
6

ESTRUTURA PRODUTIVA

(Apreciação quantitativa e qualitativa - descrição sucinta)

ÁREAS: Estufa:

Sombra:

BLOCOS DE PRODUÇÂO: Não_______

Sim________

Ar livre:
Quantos__________

EXISTÊNCIA DE COMPARTIMENTAÇÃO: Sim________

Não_________

EXISTÊNCIA DE ANTECÂMARAS:

Não_________

Sim________

EXISTÊNCIA DE REDE DE EXCLUSÃO DE INSECTOS: Sim________

Não_________

ESTADO DAS ESTRUTURAS: Bom________ Mau_________ Médio__________
ESTADO DA COBERTURA:

Bom________ Mau_________ Médio__________

OUTROS ASPECTOS:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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7

CONTROLO FITOSSANITÁRIO

Nº de Registo/Licença_____-____________

Espécie____________________

Vegetais/Produtos

Presença de sintomas/Sinais de insectos suspeitos
Não
Sim
Descrição

8

Área/ nº
Plantas

Origem

Tipo de
Material

SITUAÇÃO FITOSSANITÁRIA DIAGNOSTICADA

Data da Inspecção_____________________
Não

Sim

Colheita de amostras
Referência e Natureza

Resultados

9

CONTROLO QUALITATIVO

Nº de Registo/Licença_____-____________
Lote inicial 1

Lote final6

Variedade

Espécie____________________
Pureza
especifica/
varietal 2 e 5

Vigor e
dimensões
adequados 2

Equilíbrio entre
raiz, caule e
folhas2

Isento de
sintomas 2 e 3

Data da Inspecção_____________________
Categoria proposta
para
controlo/certificação 5

Resultado da
inspecção

Nº de plantas
certificadas/cont
roladas5

Propõe-se que
sejam4:
Propõe-se que
sejam4:
Propõe-se que
sejam4:

Propõe-se que
sejam4:
Propõe-se que
sejam4:

OBSERVAÇÕES

1 – Igual ao nº de identificação do abrigo/estufa 2 – Sim ou Não 3 – Se não indicar as possíveis causas em OBSERVAÇÕES 4 – aprovadas; desclassificadas e excluídas 5 – Riscar o que não
interessa 6 – Se o lote inicial tiver sofrido alterações
____________________________________________________
_________________________________________________________

Assinatura do produtor

Assinatura do inspector/técnio autorizado

10 OUTRAS OBSERVAÇÕES
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11 MEDIDAS CORRECTIVAS A APLICAR

12 PARECER DO INSPECTOR
Avaliação geral:

Marcação de nova visita:
Assinatura do inspector/Técnico autorizado

Assinatura do produtor/fornecedor
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Anexo III – Características e Condições a Cumprir pelas Etiquetas de Certificação e
Informações que devem constar
As etiquetas de certificação devem obedecer ás seguintes características e condições:
• Serem auto-adesivas, se for impossível a sua reutilização, ou com ilhó, desde que
o fecho da embalagem ou molho seja adequado ou assegurado por selo da
DGADR
• Terem forma rectangular
• Terem as seguintes cores:
• Branca para a categoria base
• Azul para a categoria certificada
• Ser de material suficientemente resistente para não se deteriorarem com o
manuseamento e deixarem sinais evidentes de reutilização, se for o caso;
• A disposição e a dimensão dos caracteres a imprimir devem permitir a sua fácil
leitura;
• Não conter qualquer forma de publicidade;
• Se os caracteres e as informações forem impressos nas embalagens, devem ser
iguais aos das etiquetas;
• Podem, preferencialmente, incluir informações relacionadas ao passaporte
fitossanitário
Nas etiquetas de certificação devem constar as seguintes informações:
• «Regras e normas CE»
• PT;
• DGADR;
• Espécie (designação botânica);
• Categoria;
• Variedade;
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• Número do lote e de série;
• Número do lote da semente utilizada;
• Quantidade;
• Ano de produção;
• Número de licença de produtor ou fornecedor;
• Data da emissão;
• Restantes informações respeitantes ao passaporte fitossanitário, quando for o caso
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Anexo IV – Características e Condições a Cumprir pelo Documento de Acompanhamento
e Informações que devem constar
Entende-se por documento de acompanhamento qualquer documento que acompanhe a
mercadoria, nomeadamente: factura, recibo, guia de remessa, guia de transporte e venda a
dinheiro ou qualquer outro documento emitido pelo produtor desde que obedeça às
características e informação abaixo indicadas.
- Características e condições a cumprir pelo documento de acompanhamento:
• Ser constituído, pelo menos, por dois exemplares, original e cópia, sendo o
original para o destinatário e a cópia para o produtor;
• Ter impresso ou colado, de forma a deixar vestígios se retirado, o respectivo
passaporte fitossanitário, quando for o caso;
• O exemplar do destinatário deve acompanhar a remessa desde o local de
expedição até ao local do destinatário;
• Ser dado conhecimento, mensalmente, da sua emissão à DGADR;
• Ser conservado pelo menos, durante um ano, e estar disponível para consulta pela
DGADR
- Informações requeridas e que devem constar no documento de acompanhamento:
• «Regras e normas CE»
• PT;
• DGADR;
• Nome e número de licença do produtor
• Espécie (e nome botânico);
• Variedade;
• Categoria;
• Número de lote e série, se for o caso;
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• Número de unidades de cada lote;
• Número total de lotes, se for o caso;
• Destinatário (nome e endereço);
• Data do fornecimento
Dado na prática ser quase impossível de se aplicar o Nº de Série no documento de
acompanhamento quando este é um documento de venda, o produtor deverá possuir um registo
que enviará mensalmente para a DGADR onde indicará data de saída do documento, o tipo de
documento que serviu de documento de acompanhamento, nº do documento, nº(s) do(s) lote(s)
e quantidade de plantas respeitantes a cada lote.
Data de saída
do Documento

Tipo de
Documento
emitido

Nº do

Nº(s) do(s)

Quantidades de

documento

Lote(s)

cada lote

Quando se trata de documento de acompanhamento próprio, preencher-se-á apenas as três
últimas colunas.
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Anexo V – Fluxograma da Certificação

PRODUTOR
Inscrição da cultura

DRAP/TÉCNICO AUTORIZADO

DGADR

Verifica cumprimento da legislação

Envia cópia para DGADR

Recepciona e junta ao processo
Para cruzamento de informação

Inspecção oficial/Inspecção por técnico autorizado

Toma conhecimento e
Assina relatório

Relatório de Inspecção

Recepciona e cruza informação

Aposição de Etiquetas ou
Emissão de Documento de

Comunica decisão ao produtor com

Acompanhamento

conhecimento à DRAP

Dá conhecimento à DGADR

Recepciona e cruza informação

3. AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE ETIQUETAS
A identificação de plantas hortícolas certificadas é assegurada por etiquetas oficiais
emitidas pela DGADR, podendo ser igualmente emitidas pelos produtores ou outras
entidades desde que devidamente autorizadas pela DGADR para esse efeito. Esta
autorização é concedida uma única vez, sendo retirada quando detectada qualquer
infracção.
Os procedimentos para a sua autorização são os seguintes:
•

Através de requerimento dirigido ao Director Geral de Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, onde conste a identificação, a morada, os contactos, se a
entidade é singular ou colectiva, pública ou privada, a entidade solicita autorização
para emissão de etiquetas, sendo este documento acompanhado com um esboço da
etiqueta a emitir.

•

Simultaneamente com o requerimento anterior, as entidades interessadas devem
apresentar uma declaração escrita, em que se comprometem a só a emitir as etiquetas
de certificação de cada lote desde que previamente autorizadas pela DGADR, de
acordo com os nºs de série por esta determinados.

•

A DGADR após análise comunica a decisão à entidade que no caso de ter sido
favorável fica autorizada a emitir as etiquetas de certificação. Esta decisão também é
dada conhecimento à DRAP respectiva

•

No caso de decisão desfavorável, o processo é devolvido para reanálise.

As entidades autorizadas a emitir as etiquetas de certificação, deverão enviar mensalmente para
a DGADR uma listagem com a indicação das etiquetas emitidas onde conste: Nº de série, Nº
do lote de produção e a quantidade referente a cada lote conforme quadro abaixo.
Nº de série

Nº do lote
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Quantidade

Anexo I – Fluxograma para Solicitação de Autorização Para a Emissão de Etiquetas
PRODUTOR

DRAP

DGADR

Solicita autorização p/ emissão
De etiqueta com modelo da mesma

Análise

Decisão

Reanálise

Emite etiquetas

Desfavorável

Toma conhecimento

Aposição de etiquetas
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Favorável

