PLANO DE CONTROLO

V04.2020

Cabrito do Alentejo
DOP ( ) IGP (X) ETG ( )

OPERADOR

LOCAL DE
CONTROLO

FASE DE
PRODUÇÂO

PONTO DE
CONTROLO

AÇÃO DE CONTROLO

FREQUÊNCIA

Verificar nome, NIF, natureza jurídica
Verificar domicílio e outros contatos vinculativos
Habilitação do
Operador

Documental
Controlo inicial

Verificar compromisso com o regime de qualidade
Verificar se a informação permanece atualizada
Verificar o cumprimento do contrato com o OC

TIPO DE
CONTROLO

Declarativa
Declarativa

Documental
Controlos regulares Declarativa
Controlos aleatórios
Documental

Comprovar direitos de utilização pelo operador

Comprovar localização no interior da área geográfica delimitada (incluindo
unidades de produção subcontratadas):
- Distrito de Portalegre; distrito de Évora; distrito de Beja, exceptuando as
freguesias de Vila Nova de Milfontes, Longueira, Almograve e Zambujeira do
Mar, do concelho de Odemira; concelho de Grândola (excepto freguesias de
Carvalhal e Melides); concelho de Alcácer do Sal (excepto freguesias de
Santa M.ª do Castelo e Comporta); concelho de Santiago do Cacém (excepto Controlo inicial
freguesia de Santo André); concelho de Alcoutim (excepto freguesia de
Vaqueiros); freguesias do Couço e Santana do Mato, do concelho de
Coruche; freguesia de S. Marcos da Serra, do concelho de Silves; freguesia
do Ameixial, do concelho de Loulé.
Todos os
operadores

Escritório Agricert
ou Unidade de
Produção

Verificar licenciamento da exploração e das unidades de produção

MÉTODO DE CONTROLO
Verificação documental
Questionar o operador

Identificação dos documentos consultados e registo das
declarações prestadas.

RC

R1

Informação ausente ou errónea relativa ao operador
(incluindo a sua exploração), incidência grave

O02

TS4

EV;CS

TS5

RC

R2

CS

TS5

CS

TS5

RC

R3

Verificação de evidência de incumprimento contratual

Carta(s) de notificação do OC ao operador

Ausência de controlo por falta de pagamento

O01

TS2

EV;CS

TS4

Solicitar documentos comprovativos
Questionar o responsável

Contrato de aluguer
Documento de localização: P3 ou IE
Licença/Titulo de exploração - REAP
Lista de verificação

Informação ausente ou errónea relativa ao operador
(incluindo a sua exploração), incidência grave

O02

TS4

EV;CS

TS5

Localização da exploração localizada fora da área
geográfica (quando a localização no seu interior seja
exigida)

O04

TS5

Localização de unidade de produção fora da área
geográfica (quando a localização no seu interior seja
exigida)

O05

TS3

Informação ausente ou errónea relativa ao operador
(incluindo a sua exploração), incidência grave

O02

TS4

EV;CS

TS5

Recusa de controlo ou acesso à exploração

O08

TS4

CS

TS5

Recusa de controlo ou acesso a lote ou unidade de
produção

O09

TS3

CS

TS4

Incumprimento de requisito legal, incidência grave

L03

TS4

EV;CS

TS5

Incumprimento de requisito legal, incidência menor

L04

TS0;T
EV;VS
S1

TS2

CS

TS4

CS

TS5

Incumprimento de obrigação declarativa ou de
manutenção de registo, incidência menor

L02

TS0;T
EV;VS
S1

TS1

CS

TS4

CS

TS5

Incumprimento de requisito na generalidade da
produção, incidência grave

P07

TS2;T
S3

CS

TS4

CS

TS5

TS3

CS

TS4

CS

TS5

Solicitar documentos comprovativos
Questionar o responsável

Declarativa

M

Verificação documental,obtenção de declaração do operador Identificação dos documentos consultados e registo das
ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.
declarações prestadas.

Solicitar documentos comprovativos

Documento de localização: P3 ou IE
Licença/Titulo de exploração - REAP
Lista de verificação; Fotografia georreferenciada.

Licença/Titulo de exploração - REAP
Marca de exploração
Registo e/ou aprovação como Empresa do setor dos
Alimentos para Animais
Lista de verificação

Habilitação da
Exploração /
Atividade / Unidade
Verificar permissão de controlo / acesso à Unidade.

COD
NC

Tipificação das NC

Identificação dos documentos consultados

Obter declaração escrita do operador (em caso de ausência
Contrato com o OC ou declaração assinada pelo operador
de contrato com o OC)

Documental
Declarativa

Documental

EVIDÊNCIAS

Obtenção de permissão para realização do controlo e
acesso à exploração/unidade.

Declaração do operador ou, na sua ausência, do técnico do
OC

Todos os controlos

Conformidade com a legislação aplicável

Verificar se a informação permanece atualizada

Regime produtivo

Visual

Controlos regulares Documental
Controlos aleatórios Declarativa

Verificar se os caprinos são explorados em sistemas de produção extensivos,
verificando-se, obrigatoriamente, um regime de produção ao ar livre.

Controlo inicial;
Documental,
controlos regulares;
visual
controlos aleatórios

Deteção de eventual NC durante o controlo

Lista de verificação. Registo fotográfico (quando aplicável)

Solicitar documentos comprovativos

Contrato de aluguer
Documento de localização: P3 ou IE
Licença/Titulo de exploração - REAP
Marca de exploração
Registo e/ou aprovação como Empresa do setor dos
Alimentos para Animais
Registo do cálculo CN e da densidade animal
Fotografia georreferenciada

Solicitar documentos comprovativos
Calcular as CN e a densidade animal; Verificação de
parcelas e alojamento dos animais (quando aplicável).

Registo fotográfico
Registo do cálculo CN e da densidade animal
Declaração de existências de ovinos e caprinos (DEOC)

Solicitar documentos comprovativos
Observação do efetivo; presença de duas marcas
auriculares (nº de registo no LG e sanitária) e identificação
eletrónica, no caso dos machos reprodutores; presença de
uma ou duas marcas auriculares e IE, no caso das fêmeas
reprodutoras.

Livro Genealógico/Registo Zootécnico da Raça Caprina
Serpentina.
Declaração de existências de ovinos e caprinos (DEOC)
Faturas
Registos operador (pesos cabritos, marcas auriculares
progenitores) ; Guias de circulação.
Lista de verificação

Livro Genealógico/Registo Zootécnico da Raça Caprina
Serpentina.
Declaração de existências de ovinos e caprinos (DEOC)
Registos operador (pesos cabritos, marcas auriculares
progenitores)
Lista de verificação

Raça do efetivo

Verificar se o efetivo reprodutor é constituido por bodes da Raça Serpentina
inscritos no LG e de fêmeas da Raça Serpentina inscritas no LG ou
resultantes de emparalhamento terminal (linha paterna inscrita no LG).

Identificação dos
cabritos

Os cabritos são identificados, nas primeiras 48 horas de vida, com uma marca
auricular, na forma de brinco, em que está impresso uma identificação
numérica ou alfanumérica que será a sua identificação até ao abate. Os
animais filhos de fêmeas inscritas no Livro de Registo Zootécnico da Raça
Serpentina são inscritos no Livro de Nascimentos da Raça Serpentina
enquanto os restantes são inscritos numa base de dados a cargo da
Associação Portuguesa de Caprinicultores de Raça Serpentina (APCRS) de
modo a garantir a sua identificação.

Solicitar documentos comprovativos. Verificar marcas
auriculares atribuídas aos cabritos nas primeiras 48 horas
de vida, bem como a anotação do seus pesos e respetiva
marca auricular da progenitora.

Controlar se o Cabrito do Alentejo é amamentado pela cabra desde o seu
nascimento até uma idade compreendida entre os 30 e os 120 dias.

Verificar se os animais estão junto das mães em
aleitamento.
Questionar o produtor sobre a alimentação dos animais
Verificar se existem evidências de suplementação através
da análise documental e inspeção visual aquando do
controlo.

Exploração
Produtor Pecuário Pecuária /
Ovinicultor
Escritório OC

Registo fotográfico
Registos operador; Faturas; Guias de transporte.
Lista de verificação

Verificar se a complementação alimentar dos cabritos é feita exclusivamente
com feno de boa qualidade (fenos apetecíveis e de boa digestibilidade):
- ramagem de azinho, de sobro e outras;
- cereais;
- produtos compostos constituídos exclusivamente por cereais tais como
milho, trigo, aveia, cevada, centeio, etc.; proteaginosas como ervilha, fava,
faveta, ervilhaca, grão de gramicha, grão de bico forrageiro, etc.; bagaço de
girassol, soja, beterraba, etc.; e outros subprodutos da agricultura, horticultura
e fruticultura. Podem ainda fazer parte destes alimentos, mas em baixas
percentagens, gorduras, carbonatos, bicarbonatos, fosfatos e cloretos, bem
como soro de leite em pó e aditivos minerais e vitamínicos.

Criação de
borregos

Questionar o produtor sobre a alimentação dos cabritos;
inspeção visual durante o controlo de vestígios de alimento
introduzido. Inspeção visual de local de armazenamento de
alimento para animais.

Maneio alimentar

Documental
Visual
Declarativa

Questionar o produtor sobre a alimentação do efetivo;
Inspeção visual de local de armazenamento de alimento
para animais. Verificação documental dos alimentos para
animais adquiridos, através da consulta de faturas e guias
de transporte e desta forma fazer os cálculos da
suplementação alimentar por cabeça vs leite materno.

Faturas/guias e registos de caderno de campo; Lista de
verificação. Cálculos efetuados; Registo da NC

A utilização de qualquer promotor de crescimento (natural ou sintético) está
interdita.

Questionar o produtor; verificar faturas, registos de
medicamentos e local de armazenamento de fármacos.

Faturas/guias de transporte; Registo de medicamentos
veterinários; Lista de verificação. Registo fotográfico.
Registo da NC

A alimentação dos adultos é efectuada através do pastoreio directo das
pastagens naturais ou melhoradas, baseadas em espécies pascícolas
adaptadas às características edafo-climáticas da região geográfica delimitada,
associadas a recursos arbóreos (ramagem e bolota da azinheira e ramagem
e lande do sobreiro, por ex.) e arbustivos (recurso a diversas espécies
arbustivas como giestas, urzes, estevas) ou de pastagens semeadas com
espécies forrageiras adaptadas às características edafo-climáticas da região

Questionar o produtor sobre a alimentação do efetivo
reprodutor; inspeção visual do efetivo na pastagem.

Registo fotográfico; Lista de verificação.

Verificar se nos períodos críticos, os caprinos adultos são apenas
suplementados com palhas, fenos e/ou alimentos compostos à base de
cereais obtidos na própria exploração ou adquiridos no mercado e que têm as
mesmas características dos complementos alimentares usados para os
cabritos na fase de amamentação.

Questionar o produtor sobre a alimentação do efetivo;
Inspeção visual de local de armazenamento de alimento
para animais. Verificação documental dos alimentos para
animais adquiridos, através da consulta de faturas e guias
de transporte.

Registo fotográfico
Registos operador; Faturas; Guias de transporte.
Lista de verificação

Características do
lote para abate Idade

Verificar se os animais são transportados para abate entre os 30 e os 120
dias de idade.

Observação dos cabritos e das marcas auriculares.
Verificação de registos do operador.

Marcas auriculares; Livro Genealógico/Registo Zootécnico
da Raça Caprina Serpentina.
Registos operador; Guias transporte para abate imediato
Lista de verificação

Rastreabilidade

Balanço de Massas entre entradas e saídas. Verificar se todos os animais
estão identificados individualmentede de acordo com as regras em vigor.
Verificar Inscrição no LG vs. Marca de exploração de origem vs documentos
de transporte, comerciais e sanitários. Verificar que os cabritos para abate
resultam do cruzamento das linhas paterna e materna supracitadas.

Verificação documental e visual

Marcas auriculares, identificações eletrónicas, números de
lote, documentos de transporte, faturas, registos do
operador, listas de verificação, Registo de Existências e
Deslocações (facultativo)

Verificar que a complementação alimentar não é superior a 15% da
alimentação total do cabrito no período de amamentação.

Controlos regulares
Controlos aleatórios

Documental;
visual

Garantir que os animais são provenientes de explorações localizadas no
Origem dos animais interior da área geográfica de produção e que são controladas no âmbito do
regime em questão.

Idade ao abate

Verificar se idade se encontra compreendida entre os 30 e 120 dias.

Sequência

Os animais cujas carcaças se destinam a beneficiar do uso da IG Cabrito do
Alentejo são abatidos em lotes completos, constituindo uma série completa
ininterrupta.

Abate

Verificação documental e visual dos animais na abegoaria.

Rastreabilidade

Verificação documental e visual
Controlos regulares Documental
Controlos aleatórios Visual

Verificação documental e visual

Verificar as formas comerciais do produto: carcaça inteira, meia carcaça ou
carcaça esquartejada nas seguintes peças: pá, cachaço, peito e fralda, vão
das costelas e perna ou, ainda, sob a forma de preparados.

Questionar acerca das formas de comercialização.
Verificação visual das diferentes formas de apresentação
comercial na zona de
expedição/acondicionamento/embalamento

Verificar se os ingredientes adicionados aos preparados de carne se
resumem, exclusivamente, a vegetais como cebola, alho, cenoura, salsa e
louro.

Peso das peças

TS2;T
S3

CS

TS4

CS

TS5

CS

TS4

Rastreabilidade específica da generalidade da
produção não assegurada

O06

TS2

EV;CS

TS3

Rastreabilidade específica de lote não assegurada

O07

TS1

EV;CS

TS3

Incumprimento de requisito em lote, incidência grave

P05

TS3

CS

TS4

CS

TS5

Rastreabilidade específica da generalidade da
produção não assegurada

O06

TS2

EV;CS

TS3

CS

TS4

Rastreabilidade específica de lote não assegurada

O07

TS1

EV;CS

TS3

TS1

EV;VS

TS3

TS2;T
S3

CS

TS4

CS

TS5

Documental
Visual

Quando as peças de Cabrito do Alentejo são comercializadas em forma de
preparados, acompanhadas por alguns vegetais como cebola, alho, cenoura,
salsa e louro, verificar se o peso das peças de Cabrito do Alentejo constituem
pelo menos 60 % do peso total da cuvete.

Parâmetros
analíticos
A concentração de ácido linoleico na carne de Cabrito do Alentejo é de 0,34 a
0,66%.

TS5

CS

TS5

Número de identificação dos animais
Guia de circulação - SNIRA
Registos operador
Lista de verificação
Lista de operadores sob controlo

Número de identificação dos animais
Guia de abate
Número do lote/número ordem
Lista de verificação

Número de identificação do animal
Mapa de abate
Etiquetas com a informação referente ao número de
lote/número de ordem nas carcaças
Faturas
Registos do operador
Lista de verificação
Registo dos cálculos efetuados

Faturas; Registos do operador; Listas de verificação;
Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra
evidência (quando aplicável)

Verificação da forma comercial do produto. Verificação de
faturas que comprovem a entrada exclusiva na Unidade dos Faturas; Registos do operador; Listas de verificação;
ingredientes referidos, para além da matéria-prima.
Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra
Verificação do local de armazenamento dos ingredientes a evidência (quando aplicável)
Incumprimento de requisito em lote, incidência menor |
adicionar aos preparados de carne.
Incumprimento de requisito na generalidade da
produção, incidência grave

Verificação documental e visual

P06 |
P07

Mapa de abate. Pesagens carcaças vs pesagens peças.
Registos do operador; Listas de verificação; Registo da NC
detetada.

As peças designadas comercialmente por perna, vão das costelas e pá
representam no seu conjunto, cerca de 70% do peso total da carcaça de
Cabrito do Alentejo,
Os principais ácidos gordos presentes na gordura do Cabrito do Alentejo
(oleico, palmítico e esteárico) representam mais de 70% do total.

CS

Mapa de abate
Verificação documental das pesagens e da classificação das
Classificação das carcaças
carcaças. Verificação visual das pesagens no fim da linha de
Certificado de verificação periódica (VP) do instrumento de
abate e das câmaras de conservação.
medição e/ou registo
Lista de verificação

Verificar:
» Animais: animais abatidos estão sujeitos ao sistema de controlo da
denominação;
» Entradas vs saídas: número de animais abatidos vs número de animais
entrados vs número de identificação de cada animal.

Apresentação
comercial

Expedição de
carcaças /
desmancha /
preparação /
produto final

P05 |
P07

Número de identificação dos animais
Verificação documental e visual dos animais na abegoaria
Guia de circulação - SNIRA
Idade: data de nascimento vs data de abate: entre 30 e 120
Registos operador
dias.
Lista de verificação

Peso das Carcaças Entre 3,50 a 7,50 kg,

Instalações
Matadouro/Sala de matadouro; Sala
Desmancha
de Desmancha;
Escritório OC

Incumprimento de requisito em lote, incidência grave |
Incumprimento de requisito na generalidade da
produção, incidência grave

Controlos regulares
Controlos aleatórios

Recolha de
Colheita de amostras de acordo com o PG-PO005.
amostras - Análise Laboratório habilitado pela DGADR para o controlo oficial
físico-química
nos regimes de qualidade.

Número de lote/Número do crotal
Auto de colheita de amostras
Cópia da requisição das análises
Boletim de análise
Cópia dos rótulos das amostras analisadas
Lista de verificação

Incumprimento de requisito em lote, incidência grave

P05

TS3

CS

TS4

CS

TS5

Incumprimento de requisito na generalidade da
produção, incidência grave

P07

TS2;T
S3

CS

TS4

CS

TS5

Rotulagem (regras
específicas)

Verificar se no rotúlo consta:
» O nome registado "Cabrito do Alentejo" acompanhado da menção
"Indicação Geográfica Protegida";
» O símbolo da União Europeia para as IGP e se este cumpre as disposições
regulamentares - cor, tamanho, letra e língua.

Verificação documental e visual

Rótulo
Registo de peças desclassificadas
Lista de verificação

Verificação documental e visual

Documentos de transporte
Número de identificação do animal
Etiquetas com a informação referente ao número de
lote/número de ordem, nas carcaças
Número do crotal
Número de identificação do animal
Faturas
Registos do operador
Lista de verificação

Documental
Visual
Todas as fases
do processo.

Rastreabilidade

Verificar:
» Animais: animais abatidos estão sujeitos ao sistema de controlo da
denominação;
» Entradas vs saídas: número de animais abatidos vs número de animais
entrados vs número de identificação de cada animal.

Duração do controlo

2

As ações de controlo planeadas para o controlo com vista à obtenção da certificação têm a duração de referência de:

Produtor Pecuário: 2 horas

Matadouro/Sala de desmancha: 3 horas

Os controlos regulares têm a duração média de referência de:

Produtor Pecuário: 2 horas

Matadouro/Sala de desmancha: 3 horas

Atestação da conformidade
Para cada ponto de controlo que esteja em incumprimento é atribuída uma NC conforme indicado na coluna COD NC
Cada NC verificada durante o controlo do produto está descrita na lista de tipificação de Não Conformidades apresentada no PO-IG003, onde também constam as medidas a tomar e o modo de verificação da reposição da conformidade

3

Prazo máximo para submissão de evidências - 30 dias
Prazo máximo para reposição da conformidade - 90 dias
No caso das NC de produção, caso a produção se realize por campanha, a reposição poderá ser realizada na campanha seguinte, se o prazo de 90 dias ultrapassar o termo da campanha sob controlo

Incumprimento de regra específica de rotulagem

P04

TS1

EV;CS

TS3

Rastreabilidade específica da generalidade da
produção não assegurada

O06

TS2

EV;CS

TS3

Rastreabilidade específica de lote não assegurada

O07

TS1

EV;CS

TS3

CS

TS4

CS

TS5

