PLANO DE CONTROLO
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V07.2020

Habilitação
do operador

Ação de controlo

Frequência

Duração

Método de Controlo

Documental

Verificação documental

Verificar domicílio, contactos
vinculativos.

Declarativo,
Documental

Verificação documental. Na
ausência de documentos,
solicitar informação ao
operador

Verificar compromisso com o regime
de qualidade.

15'
Declarativo,
Documental

Verificar atualização da informação.

Verificar cumprimento do
compromisso com o OC.

Declarativo,
Documental
Controlo regular /
aleatório

Verificar existência de impedimento
à sua habilitação.

Declarativa,
Documental
5'
Documental

Verificar existência de impedimento
à habilitação da parcela.
Verificar licenciamento da
exploração.

Declarativo,
Documental
Controlo inicial

Verificar conformidade com a
legislação aplicável.

Habilitação da
exploração

Tipo de
Controlo

Verificar nome, NIF, natureza
jurídica.

Controlo inicial

Ponto de
Controlo

5'

Verificar permissão de controlo /
acesso à exploração.

Verificar se informação permenece
atualizada

Declarativo,
Documental

Documental

Declarativo
Controlo regular /
aleatório

Escritório ou Unidade de Produção / Transformação / Sede do
Agrupamento

Todos operadores

Operador

Local de Fase de
Controlo Produção

5'

Verificação documental. Obter
declaração escrita do
operador (em caso de
ausência do contrato ou
compromisso já assinado).
Verificação documental ou
obtenção de declaração do
operador ou de declaração
fidedigna de terceira parte.
Verificação documental ou
obtenção de declaração do
operador ou de declaração
fidedigna de terceira parte.
Verificação documental.

Evidências
Identificação dos
documentos
consultados.
Identificação dos
documentos
consultados, registo
das declarações
prestadas.
Contrato ou declaração
assinada pelo
operador.

O02

Identificação dos
documentos
consultados e
declarações obtidas.
Identificação dos
documentos
consultados e
declarações obtidas.
Identificação do
documento consultado.

Identificação dos
documentos
Verificação documental ou
consultados ou
Avaliação visual.
confirmação e registo
da existência de
práticas.
Verificação documental ou
Identificação dos
obtenção de declaração do
documentos
operador ou de declaração
consultados e/ ou
fidedigna de terceira parte.
declarações obtidas.
Identificação dos
Licença / Título de exploração documentos
REAP; Marca de exploração
consultados.
Declaração do
Obtenção de permissão para
operador (ou, na sua
realização de controlo /
ausência, do técnico
acesso à exploração
do OC).

Verificação documental,
obtenção de declaração do
Documental,
operador ou obtenção de
Visual
declaração fidedigna de
terceira parte.

Cód. NC

Identificação dos
documentos
consultados e/ ou
declarações obtidas.

O01

L04* ou
L03**

O02

L03

O08 ou
O09

L02

Castração

Verificar que os machos são
castrados antes das 4 semanas de
idade.

Engorda

Verificar a permanência mínima na
exploração de engorda (17
semanas)

Todos os controlos

Raça do Efectivo

Verificar se os suínos são de raça
Bísara explorados em linha pura ou
resultantes dos seus cruzamentos
(neste caso, pelo menos um dos
progenitores deverá ser de raça
Bisara e estar inscrito no Livro
Português de Suínos – Secção
Raça Bísara).

5'

Peso vivo de, no mínimo, 110 kg e
Características do
com a idade mínima de 32
porco para abate
semanas.

Verificar a não administração de
tranquilizantes

Sanidade
Verificar registos dos tratamentos
efectuados, incluindo vacinações
e/ou desparasitações, com
indicação do intervalo de segurança.

Instalações

Verificar se número máximo de
animais é de 200 por unidade
independente e se os animais estão
agrupados em lotes de dimensão
inferior a 50 animais e
homogeneizados em termos de
peso vivo.
Verificar se são cumpridas as
condições consoante o tipo de
alojamento autorizado:
a) Pavilhões especializados - Cada
animal dispõe, no mínimo, de uma
área de 0,8 m2 (80 kg de peso vivo
até ao abate);
b) Engorda sobre palha - Cada
animal dispõe, no míni

Identificação dos
documentos
consultados, registo
das declarações
prestadas.

O07 ou
O06

Verificação documental,
obtenção de declaração do
Documental;
operador ou obtenção de
visual
declaração fidedigna de
terceira parte.
Verificação documental,
obtenção de declaração do
Documental operador ou obtenção de
declaração fidedigna de
terceira parte.
Verificação documental,
obtenção de declaração do
Documental,
operador ou obtenção de
Visual
declaração fidedigna de
terceira parte.
Documental Verificação documental,
Declarativo, obtenção de declaração do
operador ou obtenção de
Visual,
Documental declaração fidedigna de

Identificação dos
documentos
consultados, registo
das declarações
prestadas.
Identificação dos
documentos
consultados, registo
das declarações
prestadas.
Identificação dos
documentos
consultados, registo
das declarações
prestadas.
Identificação dos
documentos
consultados, registo
das declarações
Identificação dos
documentos
consultados, registo
das declarações
prestadas.
Identificação dos
documentos
consultados, registo
das declarações
prestadas.

P07

Verificação documental ou
Avaliação visual.

Identificação dos
documentos
consultados ou
confirmação e registo
da existência de
práticas.

P07

Verificação documental ou
Avaliação visual.

Identificação dos
documentos
consultados ou
confirmação e registo
da existência de
práticas.

P07

Declarativa,
Documental

Documental,
Verificação documental
Visual

30'

Verificar estatuto sanitário do
rebanho

Controlo regular / aleatório

Transporte

Verificação documental,
obtenção de declaração do
operador ou obtenção de
declaração fidedigna de
terceira parte.

Declarativo

Declarativo,
Documental

Declarativo,
Visual,
Documental

Verificação documental

Rastreabilidade

Verificar a inscrição dos animal ou
um dos progenitores no Livro de
Nascimentos / e no Livro
Genealógico vs marca da
exploração de origem vs
documentos de transporte,
comerciais e sanitários;
Concordância entre a marca ou
identificação que os animais oste

Declarativo,
Visual,
Documental

Verificação documental,
obtenção de declaração do
operador ou obtenção de
declaração fidedigna de
terceira parte.

Identificação dos
documentos
consultados, registo
das declarações
prestadas.

Verificar licenciamento para a
actividade.

Declarativo,
Documental

Verificação documental.

Identificação dos
documentos
consultados.

L03

Verificar existência de impedimento
à sua habilitação.

Declarativo,
Visual,
Documental

Verificação documental,
obtenção de declaração do
operador ou obtenção de
declaração fidedigna de
terceira parte.

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

O02

Habilitação do
matadouro

Verificar permissão de controlo /
acesso à unidade.

Documental, Deteção de eventual NC
Visual
durante o controlo.
Controlo inicial

Verificar conformidade com a
legislação.

15'
Documental

Abate

Verificar condições estruturais para
a transformação.

Verificar que informação permanece
atualizada

Idade e peso ao
abate

Conservação

Verificar se peso vivo mínimo é de
110 kg, com idade mínima de 32
semanas,

Verificar a não congelação das
carcaças

Controlo regular / aleatório

Matadouro

Preparador

Identificar as operações realizadas
na Unidade

30'

Obtenção de permissão para
realização de controlo.

Registo da NC
detetada, juntamente
com fotografia ou outra
evidência (quando
aplicável).
Registo da NC
detetada, juntamente
com declaração do
operador (ou, na sua
ausência, do técnico
do OC)

Solicitar informação ao
Documentos
operador. Em caso de dúvida,
Declarativo
consultados e
verificação de documento
declarações obtidas.
relevante.
Registo da NC
Verificação visual das
detetada, juntamente
estruturas para a
Documental,
com declaração do
transformação, desde edifício
Visual
operador (ou, na sua
a equipamentos e condições
ausência, do técnico
de manutenção.
do OC).
Verificação documental,
Declarativo, obtenção de declaração do
Documentos
Visual,
operador ou obtenção de
consultados e
Documental declaração fidedigna de
declarações obtidas.
terceira parte.
Verificação documental,
obtenção de declaração do
Documentos
Declarativo,
operador ou obtenção de
consultados e
Documental
declaração fidedigna de
declarações obtidas.
terceira parte.
Verificação documental,
obtenção de declaração do
Documentos
Declarativo,
operador ou obtenção de
consultados e
Documental
declaração fidedigna de
declarações obtidas.
terceira parte.

O07 ou
O06

L04* ou
L03**

O08 ou
O09

O03

O08 ou
O09

O02

P005

P005

Rastrear os animais e as peças até
à sua origem.

Verificação documental,
obtenção de declaração do
operador ou obtenção de
declaração fidedigna de
terceira parte.

Verificar conformidade da
localização com a área geográfica
(concelho de Melgaço, abrangendo
todas as suas freguesias: Alvaredo;
Castro Laboreiro; Chaviães; Cousso;
Cristóval; Cubalhão; Fiães; Gave;
Lamas de Mouro; Paços; Paderne;
Parada do Monte; Penso;

Declarativo,
Documental

Informação recebida
Identificação dos
previamente ou verificação in documentos
loco aquando da inspecção
consultados.

Verificar licenciamento para a
actividade.

Declarativo,
Visual,
Documental

Verificação documental.

Verificar existência de impedimento
à sua habilitação.

Verificação documental,
obtenção de declaração do
Documental,
operador ou obtenção de
Visual
declaração fidedigna de
terceira parte.

Verificar conformidade com a
legislação.
Habillitação da UT

Verificar permissão de controlo /
acesso à unidade.

Recepção e
armazenamento
dos pernis

Controlo inicial

Rastreabilidade

Declarativo,
Visual,
Documental

15'

Documental
e/ou Visual

Deteção de eventual NC
durante o controlo.

Documental
e/ou Visual

Obtenção de permissão para
realização de controlo /
acesso à exploração.

Identificar as operações realizadas
na UT.

Documental
e/ou Visual

Verificar condições estruturais para
a transformação.

Documental
e/ou Visual

Verificar se informação permenece
atualizada

Documental
e/ou Visual

Verificar recepção e origem dos
pernis de suíno: fornecedor,
quantidade, lote, data de validade,
data de recepção

Documental
e/ou Visual

Verificação documental,
obtenção de declaração do
operador ou obtenção de
declaração fidedigna de
terceira parte.
Solicitar informação ao
operador. Em caso de dúvida,
verificação de documento
relevante.
Verificação documental,
obtenção de declaração do
operador ou obtenção de
declaração fidedigna de
terceira parte.
Verificação documental e/ou
verificação in loco aquando
da inspecção

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

O07 ou
O06

O04 ou
O05

Identificação dos
documentos
consultados.

L03

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

O02

Registo da NC
detetada, juntamente
com fotografia ou outra
evidência (quando
aplicável).
Registo da NC
detetada, juntamente
com declaração do
operador (ou, na sua
ausência, do técnico
do OC).

L04* ou
L03**

O08 ou
O09

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

O02

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

O03

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

L02

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

P07/P08

Verificação documental e/ou
Documental,
verificação in loco do
Visual
processo de laboração

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

Aparagem e
massagem

Verificar se os pernis são aparados
e preparados através de massagem,
com forte pressão da veia e artéria
femural, a fim de permitir uma boa
eliminação dos líquidos internos.

Verificação documental e/ou
Documental,
verificação in loco do
Visual
processo de laboração

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

Verificação documental e/ou
Documental,
verificação in loco do
Visual
processo de laboração

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

Verificação documental e/ou
Documental,
verificação in loco do
visual
processo de laboração

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

Verificação documental e/ou
Documental,
verificação in loco do
Visual
processo de laboração

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

Verificação documental e/ou
Documental,
verificação in loco do
Visual
processo de laboração

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

Verificação documental e/ou
Documental,
verificação in loco do
visual
processo de laboração

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

Verificar se as peças são
esfregadas com sal marinho e
seguidamente bem cobertas com
este para não apanharem ar, em
Salga e limpeza do
ambiente cuja temperatura não
sal
ultrapasse os 6º C e com uma
húmidade próxima de 75 e 95 %. O
tempo de permanência na salga é
de 11 a 21 dias

Repelente /
protecção

Envelhecimento

Conservação

Verificar se após o período de
fumagem, os únicos produtos que
se utilizam para “proteger” o
presunto são produtos naturais,
sendo tradicional pincelar os
presuntos com um papa feita de
azeite e pimento picante.
Verificar se se completou um
período de transformação de, no
mínimo 1 ano, e se registou uma
perda de peso de, no mínimo, 25 %
em relação ao peso fresco.
Verificar se presuntos curados
permanecem em locais frescos e
arejados. Nos locais de
conservação, os presuntos criam
uma camada de bolor superficial, de
cor brancoacinzentada que, não
alterando a qualidade do produto,
permite uma conservação que pode
ir

60'

Secagem/
fumagem

Verificar se após o período de salga
se expos as carnes bem preparadas
à acção do fumo da lenha queimada
durante os primeiros quatro meses
após a salga por combustão de
lenha seca, não resinosa (dá-se
uma desidratação gradual do
produto), resultante da ex

Controlo regular / aleatório

Produção de Presunto

Unidade Transformadora

Preparador

Características
dos pernis

Verificar se correspondentes aos
membros posteriores do suíno,
recortadas ao nível da sinfise isquiopubiana e que têm como suporte
ósseo os ossos coxal, fémur, rótula,
tíbia, perónio, tarso, metatarso e
falange, assim como, as massas
musculares que os en

P06/P07

Produto final

Lenhas

Verificar se as lenhas utilizadas são
o carvalho (Quercus), o vidoeiro
(Bétula Celtibuica) e a giesta
(Cytisus app e Genista spp), sendo
o piorno (Cytisus baeticus) e a urze
(Eriça spp) espécies autóctones.

Verificação documental e/ou
Documental,
verificação in loco do
visual
processo de laboração

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

Características
físicas

Verificar se é presunto fumado, cujo
formato é obtido por corte comprido
e alongado, talhado em bico ou em
ponta, com courato externo,
conservando a extremidade
podal–unha. O seu aspecto ao corte
apresenta-se bem ligado com cor
vermelha (do rosáceo ao ver

Verificação documental.
Documental, Avaliação interna e pelo
Visual
inspector de acordo com a
amostragem do PO.

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

Características
químicas

Verificar se parâmetros variam
entre: pH - 5,47 e 5,67 com DP de
0,09; Humidade - 41,55 e 47,54 com
DP de 2,18; Proteína - 28,75 e 33,56
com DP de 2,12; Gordura - 6,81 e
12,67 com DP de 2,45; Cloretos (em
NaCl) - 8,58 e 10,06 com DP de
0,50.

Análise

Auto da colheita e/ ou
boletim analítico.
Análise. Colheita de amostras
Documentos
de acordo com o PO.
consultados e
declarações obtidas.

P05 ou
P07

Apresentação
comercial

Verificar se apresentada ao
consumidor inteiro, em pedaços ou
fatiado, com ou sem osso.

Declarativa,
visual,
documental

Questionar acerca das formas
de comercialização; verificar Documentos
mapas de produção;
consultados e
verificação visual na zona de declarações obtidas.
embalamento

P06/P07

Rotulagem

Verificar se vendido à unidade com
a menção: «Presunto de Melgaço —
Indicação Geográfica Protegida» ou
«Presunto de Melgaço IGP»;
Logótipo IGP da UE; Identificar a
entidade responsável pelo controlo.

Verificação documental e
Documental,
verificação in loco aquando
Visual
da inspecção

Rastreabilidade

Verificar rastreabilidade a montante
e a jusante. Na expedição identificar
e registar o lote e quantidade de
produto. Verificar origem, destino e
equilíbrio entre entradas, existências
e saídas (balanço de massas).

Verificação documental e
Documentos
Documental e
verificação in loco aquando da consultados e
teste
inspecção
declarações obtidas.

Documentos
consultados e
declarações obtidas.

P04

O07 ou
O06

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
2

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
*Caso não afete a segurança alimentar

**Caso afete a segurança alimentar

