
A QUEM CONFIA O SEU NEGÓCIO?
SERVIÇOS SUPERVISÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E MINERAIS



SUPERVISÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 
E MINERAIS

Desde a sua fundação em 1878, que 
a SGS detetou a necessidade dos 
traders serem representados nas cargas 
e descargas de navios. Para esse 
fim, foi estabelecida uma rede global 
de especialistas e laboratórios nos 
principais portos, de forma a garantir o 
cumprimento dos requisitos contratuais. 
Ao longo do tempo, os Certificados 
SGS (de quantidade e qualidade das 
mercadorias) tornaram-se documentos 
essenciais para a finalização dos 
pagamentos. 
Com uma vasta experiência em 
operações portuárias, a SGS oferece 
serviços que ajudam a mitigar os riscos 
enfrentados pelos traders. Através 
da Guarantee Business Solution 
(GBS), a SGS resolve as questões de 
discrepâncias de peso ou qualidade 
entre as cargas e as descargas. A 
GBS pode ser estendida de forma a 
abranger seguros marítimos, rejeição de 
mercadorias rececionadas ou infestação 
de insetos das mercadorias. 

SUPERVISÃO DA CARGA/DESCARGA DE 
GRANÉIS 

A Supervisão da Carga/Descarga de 
granéis tem como objetivo verificar se 
durante as operações os produtos são 
manuseados corretamente durante 
todas as fases. Os responsáveis são 
imediatamente informados de todas 
as anomalias verificadas, para autorizar 
ações corretivas/preventivas ou para 
prestar auxílio. A verificação é realizada 
a nível de: 
 • Peso;
 • Controlo documental da báscula 

incluindo passagem de guias de 
remessa;

 • Condição de entrada dos carros de 
transporte na entrada da Instalação; 

 • Emissão de um Relatório no final da 
operação com ou sem Certificado 
de Qualidade e/ou Quantidade. Este 
serviço implica operações de carga 
e descarga nos portos, fábricas, 
armazéns, entre outros, bem como 
pesagem e amostragem em armazéns 
e em áreas de armazenamento. 

INSPEÇÃO DE LIMPEZA 

Muitas mercadorias, particularmente 
as que são a granel, têm de ser 
protegidas contra a contaminação. 
É, por isso, altamente aconselhável 
que na receção dos navios, tanques 

ferroviários, camiões, contentores e 
outros transportes ou instalações em 
terra como armazéns, e silos sejam 
inspecionados minuciosamente para 
limpeza ou conveniência prioritária 
para carga. As Inspeções de Limpeza 
são efetuadas de forma a assegurar 
que as áreas/unidades de transporte 
de produtos agrícolas estão livres 
de qualquer odor, matéria estranha, 
sujidade, resíduos de cargas anteriores 
ou infestações. Adicionalmente, a SGS 
emite Declarações de Conformidade 
de Limpeza de Transportes na área de 
supervisão de produtos agrícolas. Para 
tal são efetuadas duas verificações: da 
documentação do transporte, de forma a 
verificar o tipo de produto carregado nas 
três últimas operações e das condições 
de limpeza na hora da carga. 

“UPSOURCING” DO PROCESSO DE  
PESAGEM (BÁSCULAS)  

A redução de custos é uma palavra de 
ordem assim como manter a qualidade 
dos serviços. A nossa experiência nesta 
área permite-nos dar uma boa resposta 
acompanhada de grande know-how do 
serviço e legislação aplicável. 

AVALIAÇÃO DE STOCKS 

A SGS faz a avaliação de stocks de 
mercadorias a granel depositados em 
armazém, com o objetivo de apoiar as 
empresas na avaliação de inventários, 
com créditos de CO2 e na atualização 
de balanços. Perante o custo das 
mercadorias e do valor de mercado, é 
necessário selecionar o valor de avaliação 
de stocks. Esta é uma preocupação 
das empresas quando, a mercadoria 
comprada num determinado momento, 
continua parada em armazém.

BENEFÍCIOS

Com a SGS, as empresas têm a certeza 
de receber relatórios/certificados de 
uma empresa idónea, que gere os seus 
negócios por rigorosos critérios de ética 
e de conduta. Os nossos serviços são 
prestados numa lógica de network, 
beneficiando as empresas da presença 
global e competências especializadas 
do Grupo SGS em todo o mundo. 
Desta forma, a SGS tem as melhores 
condições para representar os seus 
clientes a nível Internacional.

A SGS É LÍDER EM INSPEÇÃO,  
VERIFICAÇÃO, ANÁLISE E CERTIFICAÇÃO

Fundada em 1878, a SGS é líder mundial 
nas áreas de Inspeção, Verificação, 
Análise e Certificação.
A SGS supervisiona milhões de 
toneladas de produtos por ano em 
todo o mundo, com presença nos 
principais portos mundiais com equipas 
especializadas, métodos e tecnologias 
em constante atualização.
Os nossos técnicos especializados, 
apoiados por uma equipa de back-office 
fortemente organizada, garantem um 
acompanhamento permanente e com 
abrangência nacional, incluindo Açores 
e Madeira.

TRABALHAR COM A SGS SIGNIFICA: 

 • Total cobertura nacional (Continente 
e Ilhas) e Internacional;

 • Rede mundial de laboratórios 
acreditados (de acordo com a norma 
ISO 17025 e outros referenciais) 
e reconhecidos GAFTA, FOSFA e 
outras para as mais diversas áreas 
(madeiras, cimentos, etc.);

 • Know-how internacional;
 • Reconhecimento mundial dos 

Certificados SGS;
 • Técnicos especializados com 

disponibilidade total;
 • Acompanhamento e apoio técnico 

constante;
 • Procedimentos rápidos e eficientes, 

assegurando processos expeditos.

COMECE HOJE 

Os nossos Gestores de Clientes estão 
à sua disposição para esclarecer e 
responder a quaisquer dúvidas e 
questões. 
Contacte-nos e solicite uma proposta! 

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR

SGS PORTUGAL
WWW.SGS.PT
t.: 707 200 747*
f.: 707 200 329
e.: pt.info@sgs.com
*de seg. a sex. das 9h00 às 18h00
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