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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE/CERTIFICATE OF CONFORMITY 
Nos termos do artigo 35.º, n.º 1 do Regulamento (UE) 2018/848 relativo à produção biológica e 

rotulagem dos produtos biológicos (MP9)/ Pursuant to Article 35, no.1 of Regulation (EU) 2018/848 of Organic 
Production and Labeling of Organic Products (MP9)

1. Número do Documento/ Document Number: 2. Tipo de Cliente/ Client Type
Operador/Operator
Grupo de Operadores/ Operators Group

3. Nome e endereço do Operador ou Grupo de Operadores/ Name
and address of Operator or Operator Group: 

4. Nome, endereço e número de código organismo/ autoridade
de controlo/ Name, address and code number control
body/authority: 

CERTIS – Controlo e Certificação, Lda.
Rua Diana de Liz – Apartado 320 – Horta do Bispo
7006-804 Évora  - PORTUGAL
PT-BIO-05

5. Atividade(s) do Operador ou Grupo de Operadores/ Activity(s) of 
the Operator or Group of Operators: 

Produção Agrícola/ Agricultural production
Preparação/ Preparation
Distribuição/ Colocação no Mercado/ Distribution/Placing on the 

Market 

  Armazenagem/ Storage 
     Importação/ Import 

  Exportação/ Export 

6. Categoria(s) de Produto(s) a que se refere o artigo 35.º, n.º 7 do Regulamento (UE) 2018/848 e métodos de produção/ Product 
categories referred to in Article 35, no. 7 of Regulation (EU) 2018/848 and production methods:

a) Vegetais e Produtos Vegetais não transformados, incluindo sementes e outro material de reprodução vegetal/ Unprocessed Plants 
and Plant Products, including seeds and other plant reproductive material 

Método de Produção/ Production Method: 
 Produção biológica, exceto durante o período de conversão/Organic production, except during the conversion period 
 Produção durante o período de conversão/Production during the conversion period 
 Produção biológica juntamente com produção não biológica/Organic production together with non-organic production 
b) Animais e Produtos Animais não transformados/ Animals and unprocessed animal products
Método de Produção/ Production Method: 
 Produção biológica, exceto durante o período de conversão/ Organic production, except during the conversion period
 Produção durante o período de conversão/ Production during the conversion period
 Produção biológica juntamente com produção não biológica/ Organic production together with non-organic production
c) Algas e Produtos da Aquicultura não transformados/ Algae and unprocessed aquaculture products
Método de Produção/ Production Method: 
 Produção biológica, exceto durante o período de conversão/Organic production, except during the conversion period
 Produção durante o período de conversão/Production during the conversion period
 Produção biológica juntamente com produção não biológica/Organic production together with non-organic production
d) Produtos Agrícolas transformados, incluindo Produtos da Aquicultura, destinados a serem utilizados como géneros alimentícios/
Processed Agricultural Products, including Aquaculture Products, intended for use as foodstuffs 
Método de Produção/ Production Method: 
 Produção de produtos biológicos/ Production of biological products 
 Produção de produtos em conversão/ Production of products in conversion 
 Produção biológica juntamente com produção não biológica/Organic production together with non-organic production 
e) Alimentos para Animais/ Food for Animals 
Método de Produção/ Production Method: 
 Produção de produtos biológicos/Production of biological products
 Produção de produtos em conversão/ Production of products in conversion
 Produção biológica juntamente com produção não biológica/Organic production together with non-organic production
f) Vinho/ Wine
Método de Produção/ Production Method: 
 Produção de produtos biológicos/ Production of biological products
 Produção de produtos em conversão/ Production of products in conversion
 Produção biológica juntamente com produção não biológica/Organic production together with non-organic production
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g) Outros Produtos enumerados no anexo I do Regulamento (UE) 2018/848 ou não abrangidos pelas categorias anteriores/ Other
Products listed in Annex I of Regulation (EU) 2018/848 or not covered by the previous categories 
Método de Produção/ Production Method: 
 Produção de produtos biológicos/ Production of biological products 
 Produção de produtos em conversão/ Production of products in conversion 
 Produção biológica juntamente com produção não biológica/Organic production together with non-organic production 
O presente documento foi emitido em conformidade com o Regulamentos (UE) n.º 2018/848 com o objetivo de certificar que o 
Operador ou Grupo de Operadores cumpre o disposto nesse regulamento./ This document was issued in accordance with Regulation (EU) 
No. 2018/848 in order to certify that the Operator or Group of Operators complies with the provisions of that regulation. 
7. Évora,

O Departamento de Certificação/ The Certification Department 

8. Período de Validade do Certificado/ Certificate Validity Period
De/from       a/to

9. Lista dos membros do grupo de operadores, definido no artigo 36º do Regulamento (UE) 2018/848/ List of members of the group of 
operators, defined in article 36 of Regulation (EU) 2018/848

Nome do Membro / Member Name Endereço ou outra forma de identificação do Membro / Address 
or other form of identification of the Member 

11. Quantidade de produtos / Quantity of products

Nome do produto e/ou código da 
Nomenclatura Combinada (NC) que consta 
do Regulamento (CEE) n.º 2658/87 do 
Conselho (produtos abrangidos pelo 
Regulamento (UE) 2018/848) / Product 
name and/or Combined Nomenclature (CN) 
code contained in Council Regulation (EEC) No. 
2658/87 (products covered by Regulation (EU) 
2018/848)

 Produção biológica / Organic production 
 Produção em conversão / Production in 
conversion 

Quantidade estimada em quilogramas, 
litros ou, se for caso disso, número de 
unidades / Estimated quantity in kilograms, 
liters or, where applicable, number of units 

Nome do produto / Product's name  Produção biológica / Organic production 
 Produção em conversão / Production in 
conversion 
 Produção não biológica / Non-organic 
production 

Superfície (hectares) / Surface (hectares) 

13. Informações sobre a acreditação do Organismo de Controlo em conformidade com o artigo 40.º, n.º3, do Regulamento (UE) 
2018/848 / Information on the accreditation of the Control Body in accordance with Article 40, no.3 of Regulation (EU) 2018/848 

a) Nome do Organismo de Acreditação: IPAC (Instituto Português de Acreditação)/ Name of the Accreditation Body: IPAC (Portuguese 
Accreditation Institute) 

b) Hiperligação para o certificado de acreditação/ Link to the accreditation certificate: 
http://www.ipac.pt/pesquisa/ficha_ocp.asp?id=C0015

Esquema de Certificação de Produto 4 de acordo com NP EN ISO/IEC 17067 / Product Certification Scheme 4 according to NP EN ISO/IEC 17067 
Este documento é propriedade da CERTIS – Controlo e Certificação, Lda., e deverá ser devolvido no caso deste OC o solicitar. / This document is the  
property of CERTIS – Controlo e Certificação, Lda., and must be returned in case this OC requests it. 
Nota: Esta Prova Documental substituí a anteriormente emitida. / Note: This Documentary Evidence replaces the one previously issued. 

12. Informações fundiárias / Land information

10. Lista de Produtos / Product List

Nome do produto e/ou código da Nomenclatura Combinada (NC) 
que consta do Regulamento (CEE) n.º 2658/87 do Conselho 
(produtos abrangidos pelo Regulamento (UE) 2018/848)/ Product 
name and/or Combined Nomenclature (CN) code contained in Council 
Regulation (EEC) No. 2658/87 (products covered by Regulation (EU) 
2018/848) 

 Produção biológica / Organic production 
 Produção em conversão / Production in conversion 

Azeite, Azeitona Mesa, Noz, Amendoa, Mel, Vinagre

Ana Salgado Amaral

11 de maio de 2022
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