
Quais os passos a seguir para obter a       
certificação Nurture? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quero obter a certificação Nurture  
Como posso obter a certificação 

A quem se destina esta certificação? 

GLOBALG.A.P. 

MÓDULO ADICIONAL 
Nurture 

Rua da Praia, 180  
4515-175 Foz do Sousa  
Gondomar, Portuga 

 

l 
geral@naturalfa.pt 

Produtores certificados GLOBALG.A.P. 

Aprovados por um Fornecedor Primário da 
Tesco 

 

Esta certificação é um módulo adicional do referencial de certificação GLOBALG.A.P. que serve para dar resposta 
às exigências da cadeia de supermercados TESCO, multinacional sediada no Reino Unido. 

Desde janeiro de 2017, que é possível realizar estas auditorias do programa Tesco Nurture com as auditorias 
GLOBALG.A.P. Isso reduziu a duplicação de auditorias e aumentou a flexibilidade dos fornecedores para 
selecionarem os produtores.  

As exigências do módulo Nurture prendem-se com a adequada utilização de uma lista de produtos 
fitofarmacêuticos (PPPL) que é gerida pela Food Expert. 

Este módulo adicional de certificação é proposto aos produtores por parte dos Fornecedores Primários da 
TESCO, ou seja, somente os produtores aprovados por um fornecedor direto da TESCO podem candidatar-se a 
esta certificação. 

Aos produtores certificados é o nível de desempenho: Ouro, Prata ou Aprovado. 
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1. Somente produtores que foram confirmados pelos 
Fornecedores Primários da Tesco podem solicitar a 
certificação Nurture. 

2. O Fornecedor Primário confirma à NATURALFA 
que o produtor fornece a TESCO. 

3. A NATURALFA confirma que a empresa é um 
fornecedor atual da Tesco, agenda a auditoria e 
carrega o Formulário na Base de Dados do 
GLOBALG.A.P.. 

4. O produtor prepara-se para a auditoria (ver 
ponto seguinte “Quais são os principais requisitos 
de certificação?“) 

5. A auditoria é realizada. 

6. O Relatório de Auditoria é submetido no 
GLOBALG.A.P. Audit Hub. A informação no 
GLOBALG.A.P. Audit Hub é visível para o 
Fornecedor Primário. 

7. O nível de cumprimento é atribuído e o 
certificado emitido. 



  Quais são os principais requisitos de certificação? 
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1. Possuir Lista de Produtos Fitofarmacêuticos (PPPL1) aprovada 
 

O produtor deve dispor de uma PPPL aprovada para todas as culturas registadas e garantir o controlo da 
versão da lista, através da plataforma Food Experts. 

 
2.   Utilizar somente os Produtos Fitofarmacêuticos aprovados  

Nos produtos registados destinados a abastecer a Tesco devem utilizar-se somente produtos 
fitofarmacêuticos aprovados no pais de produção e com uma composição detalhada na PPPL.  

Devem-se cumprir com as condições de uso da PPPL aprovada. 

 
3.    Possuir um sistema de controlo de resíduos 

O sistema de controlo de resíduos estabelecido deve ser capaz de detetar a presença de resíduos, tanto os 
incluídos na PPPL como os não incluídos. O produtor deverá ter análises de resíduos que abrangem todas as 
substâncias ativas utilizadas durante a campanha.  

 
4.   Controlo de Produtos Fitofarmacêuticos não aprovados na PPPL 

Deve existir um mecanismo que garanta que não se aplicam nos produtos destinados à Tesco os produtos 
fitofarmacêuticos que não estão listados na PPPL e que não há mistura com produto final tratado com 
produtos fitofarmacêuticos que não estão listados na PPPL. 

1PPPL - List of plant protection products 

O nível de certificação é atribuído com base nos resultados obtidos no dia da certificação: 

Ouro 
Tesco Nurture: cumprimento de 100% das Obrigações Maiores 
GlobalG.A.P. IFA: cumprimento de 100% das Obrigações Maiores; ≥ 98% das Obrigações Menores; ≥ 50% 
Recomendações 

Prata 
Tesco Nurture: cumprimento de 100% das Obrigações Maiores 
GlobalG.A.P. IFA: cumprimento de 100% das Obrigações Maiores; ≥ 95%das Obrigações Menores; ≥ 0% 
Recomendações 

Nurture PASS 
Tesco Nurture: cumprimento ≤ 100% das Obrigações Maiores, ou 
GlobalG.A.P. IFA: cumprimento ≤ 100% das Obrigações Maiores ou ≤ 95%das Obrigações Menores 

 
  


