
MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO



Os produtos biológicos são valorizados, não apenas pelo seu modo de produção, 
mas também pelo estrito controlo a que estão sujeitos. Desde o solo, a origem das 
sementes, os tempos de crescimento e maturação, o controlo de pragas e doenças, a 
transformação, o armazenamento, a distribuição, a embalagem, todas estas fases são 
legisladas e verificadas por Organismos de Controlo (OC) reconhecidos para o efeito.
Assim, a produção e rotulagem de produtos biológicos nos mercados da UE seguem 
um rigoroso processo de certificação. A marca visível é o logótipo da União Europeia 
de utilização obrigatória em produtos biológicos de produtores europeus, desde julho 
de 2010. O local de origem dos produtos também deverá estar indicado para informar 
os consumidores. Este logótipo pode ser acompanhado por logótipos nacionais ou 
privados.

A CERTIFICAÇÃO DO MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO

MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO
Fruto de uma crescente consciencialização do consumidor e do produtor para os benefícios sobre a saúde, o ambiente, a 
economia e a qualidade de vida em geral, o mercado de produtos biológicos é um dos mais dinâmicos no setor primário. 
Em 2005, representava já um volume de negócios avaliado em 13 a 14 mil milhões de euros.
Dado o seu posicionamento diferenciado no mercado, os produtos biológicos abrem janelas de 
oportunidade para o desenvolvimento do negócio dos produtores, face ao crescimento contínuo da procura por parte do 
consumidor. 
No entanto, além de bem informado, o consumidor de produtos biológicos é também muito exigente quanto às garantias de 
qualidade e de origem dos seus produtos.

O ORGANISMO DE CONTROLO SGS

A SGS acompanha os operadores enquanto OC reconhecido pelo GPP - Gabinete de 
Planeamento e Políticas do MADRP – Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas. Desta forma, a SGS é reconhecida como uma entidade
independente e idónea que verifica in loco o cumprimento de todos os requisitos, com 
técnicos reconhecidos e especializados nas áreas de intervenção.
 
Para a certificação do Modo de Produção Biológico, o trabalho desenvolvido pela SGS 
baseia-se no desenvolvimento de um Plano de Controlo da produção com a realização 
de Controlo Documental, Inspeções e Ensaios Laboratoriais que visam verificar o 
cumprimento da legislação, da rastreabilidade e ainda a recolha e análise de amostras 
para avaliação da qualidade dos produtos.

Estas atividades são efetuadas ao longo de um processo de certificação que inclui:
•   Diagnóstico, através de uma auditoria inicial;
•   Acompanhamento anual com auditorias em campo;
•   Intervenções extraordinárias sem periodicidade definida.
 
Durante as auditorias, as amostras são recolhidas, devidamente seladas e identificadas 
pelos técnicos da SGS e, posteriormente, enviadas para laboratório acreditado 
selecionado pelo operador. Os parâmetros a analisar são os definidos na legislação/
regulamentação aplicável e em vigor à data da sua realização.



Em Portugal desde 1922, a SGS 
desenvolve a sua intervenção no setor 
alimentar baseando-se numa marca 
prestigiada e numa reputação de 
prestador de serviços de excelência. 
Este longo percurso conferiu-nos um 
conheci mento aprofundado das 
necessidades dos diferentes tipos de 
operadores deste setor, oferecendo um 
leque de serviços completos e 
adaptados à realidade de cada empresa.

A SGS presta serviços que abrangem a 
totalidade da cadeia alimentar, 
controlando e analisando todo o pro-

cesso “desde a exploração agrícola até à 
mesa”, como preconizado pelas políticas 
mais recentes da União Europeia.
Os nossos técnicos especializados 
garantem um apoio permanente em 
todas as áreas alimentares e com 
abrangência nacional, incluindo Açores e 
Madeira. Apoiada pela rede mundial de 
Laboratórios SGS, a nossa equipa possui 
os recursos necessários para responder 
a qualquer solicitação.
 
Trabalhar com a SGS significa:
•   Grande experiência e conhecimento 

efetivo do setor alimentar;

•   Rede mundial de laboratórios acredita-
dos e partilha de know-how interna-
cional;

•   Reconhecimento mundial das Marcas 
SGS;

•   Técnicos especializados com disponib-
ilidade total;

•   Acompanhamento e apoio técnico 
constantes;

•   Atendimento personalizado e 
soluções idealizadas à medida da sua 
Organização;

•   Procedimentos rápidos e eficientes, 
assegurando processos expeditos.

PORQUÊ A SGS?

WWW.FOODSAFETY.SGS.COM
SGS PORTUGAL
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