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e:
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Data deste certificado:
Data de validade:

12 Março 2021
5 Abril 2022

Certificado de Aprovação
Por meio deste, o organismo de certificação:

LRQA France SAS
Sendo um organismo de certificação acreditado para certificação IFS e tendo assinado um acordo com o
proprietário da IFS, confirma que as atividades de processamento de

Avibom Avícola, S.A.
Av. Combatentes da Grande Guerra nº 126, Vila Facaia, 2565-642 Torres Vedras, Portugal
Número de controle veterinário: 11/LVT/2014, PTR 504CE
COID: 59200
cumprem com os requisitos da norma:

IFS Food Version 6.1, November 2017 E associada documentos regulamentares
Em nível Básico
com uma pontuação de 89.12%
Números de aprovação: 00024419
Para o escopo de auditoria:
Produção (abate, choque térmico, desmancha, corte, fatiagem, marinado, refrigeração, congelação, armazenamento frio) e
embalagem (granel em caixas plásticas, saco plástico, barquete, vácuo e ATM) de carne de aves (frango, Peru, pato e galinha)
e miudezas. Produção (corte e formatação) e embalagem (granel em caixas plásticas, saco plástico, barquete) de espetadas de
peru e frango. Exclusão: Produção de carne picada e produtos de salsicharia de carne de aves (pronto-a-cozinhar e
pronto-a-comer).
Production (slaughter, thermal shock, cutting, slicing, marinating, freezing refrigeration, cold storage) and packaging (bulk in
plastic boxes, plastic bag, tray, vacuum and ATM) of poultry meat (chicken, Peru, duck and chicken) and offal. Production
(cutting and formatting) and packaging (bulk in plastic boxes, plastic bag, tray) of turkey and chicken kebabs. Exclusion:
Production of minced meat and poultry sausage products (ready-to-cook and ready-to-eat).
Nombre y número de alcances de producto: 1 – Carne vernelha e branca, carne de aves e derivados de carne; 7 – Produtos
combinados
Número de código de los alcances tecnológicos: C, D, E, F

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
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