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Anexo I - Declarações de escopo do certificado 
A declaração de escopo do certificado deve descrever o processo/atividades, produtos 
e/ou serviços que são fornecidos pela empresa certificada e que foram auditados pelo 
OC. 
 
Tabela de requisitos para as declarações de escopo do certificado 
 

Critério Especificação 

1 Idioma 1. As declarações de escopo devem ser em inglês, mas 
2. outro idioma pode ser adicionado (por exemplo, o idioma nativo 

do país da organização certificada). 

2 Conteúdos do escopo do 
certificado 

As declarações de escopo da certificação devem: 
1. Estar dentro do escopo do Esquema. 
2. Identificar os processos/atividades, produtos e/ou serviços 

fornecidos pela organização certificada que foram auditados pelo 
OC. 

3. Descrever brevemente os principais processos/atividades 
pertencentes à mesma pessoa jurídica e abrangidos pelo seu 
Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos. 

4. Ser claras e refletir o uso pretendido. 
5. Não incluir declarações promocionais ou reivindicações. 

3 Material de embalagem 1. O tipo específico do material de embalagem deve ser identificado 
(por exemplo, plásticos, papel, papelão, vidro, metal, etc.).  

2. O uso pretendido deve ser especificado para as indústrias de 
alimentos e/ou alimentação animal. 

Nota:  
A embalagem para produtos de higiene pessoal, farmacêuticos ou 
outros usos não está incluida no escopo do Esquema. 

4 Subprodutos 1. Os subprodutos da produção de alimentos destinados ao uso na 
indústria de rações podem ser incluídos na declaração de escopo 
de alimento fornecida: 
a. é declarado que estes são destinados para uso na indústria 

de alimentação animal. 

5 Atividades externas As atividades externas podem ser incluídas na declaração de escopo, 
apenas se forem: 
1. Dedicadas à produção própria das organizações certificadas, 
2. Abrangidas pelo Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos 

auditado, 
3. Reportadas como localidades separadas no relatório de auditoria, 

incluindo os detalhes completos como endereço, atividades, 
produtos, etc. 

7 Gases utilizados como 
aditivos 

1. Os gases aditivos (para alimentos ou embalagens) devem estar 
incluídos na lista de aditivos aprovados do Código FAO (ver 
www.fao.org/input/download/standards/9/CXA_006efs_2015.pdf).  

2. O uso pretendido do gás deve ser identificado, por exemplo, com 
uma frase como “... utilizado como ingrediente alimentar ou gás 
de embalagem”. 

 
NOTA 
A partir de 1 de janeiro de 2017 a declaração de escopo sobre “armazenamento e distribuição” foi substituída 
por “transporte e armazenamento”. 


