Certificação de Distribuidores ENplus®
Formulário
NOVEMBRO 2018

Por favor, envie esta solicitação eletronicamente para secretario@anpeb.pt e duas
cópias assinadas para:
Pellets c/o AIMMP
Rua de Álvares Cabral, 281,
4050-141 Porto, Portugal

█

Informação do cliente
Nome da empresa _________________________________________________________________________________
Website _________________________________________________

NIPC _______________________________

Morada
Rua e nº ___________________________________________________________________________________________
Código Postal __________________________

Cidade ____________________________________________

País ________________________________________________________________________________________________

Pessoa de contacto
Sr.

Srª.

Nome _____________________________________________________________________________________________
Email ___________________________________________________

Telefone ___________________________

A sua empresa possui empresas afiliadas que gostaria de incluir na sua certificação?
Sim

Não

(Se sim, uma auditoria é requerida. Por favor, preencha a ficha informativa para empresas afiliadas)

Pretende contratar prestadores de serviços para o ensacamento ou entregas de carga
parcial a clientes finais?
Sim

Não

Se planeia contratar um prestador de serviços, que não seja certificado e que trabalhe apenas para a sua empresa,
por favor complete a ficha informativa de prestadores de serviços.
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█

Produtos
Pellets a granel vendidos a outros distribuidores de Pellets

Sim

Não

Pellets a granel entregues a clientes finais (Entrega de carga total)

Sim

Não

Pellets a granel entregues a clientes finais (Entrega de carga parcial)

Sim

Não

Pellets ensacados com o ID ENplus® próprio

Sim

Não

Pellets ensacados com o ID ENplus® de terceiros

Sim

Não

Nos casos em que um distribuidor se certifique de forma voluntária inicie, posteriormente, atividades que envolvam
o contacto físico com pellets a granel, deverá ser realizada uma auditoria presencial antes que seja colocado
material no mercado.

█

Certificação e Auditoria
Organismo de Certificação
___________________________________________________________________________________
Organismo de Ensaio*
______________________________________________________________________________________
*

█

Preencha apenas no caso dos serviços de ensaio não estarem incluídos no contrato celebrado com o Organismo de Certificação

Pontos de Venda
Por favor indique o nome e a morada do(s) ponto(s) de venda

(no caso de existir mais que um ponto de venda, por favor, anexe uma lista de todos pontos de
venda)
Nome _____________________________________________________________________________________________
Morada __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

█

Gestor de qualidade
Sr.

Srª.

Nome _____________________________________________________________________________________________
Email ___________________________________________________

Telefone ___________________________

A designação de um novo Gestor de Qualidade deve ser informada à Gestão competente ENplus®

█

Origem dos pellets
Produção própria

Fornecedor externo

IDs ENplus® de fornecedores _______________

_______________

________________

________________
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█

Volume transacionado
Por favor, reporte-se à estimativa de pellets transacionados para o ano corrente
ENplus A1® granel: ________________________________ toneladas
ENplus A2® granel: ________________________________ toneladas
ENplus B® granel:

________________________________ toneladas

ENplus A1® ensacado: ________________________________ toneladas
ENplus A2® ensacado: ________________________________ toneladas
Quantidade de pellets de qualidades ENplus® A1, ENplus® A2 & ENplus® B vendidos para centrais
termoelétricas ou camas de animais (incluída nos dados em cima)
_________________________ Toneladas

█

Equipamento Técnico
(incluindo equipamento de prestadores de serviços não certificados que apenas trabalhem para uma
empresa certificada)

Armazenamento de pellets
Tipo

Piso de armazém

Silo

Capacidade do armazenamento __________ toneladas

Equipamento de crivagem para o carregamento de camião (entregas ao cliente final)
Tipo

Crivo

Separador Pneumático

Marca/Tipo ________________________________________________________________________________________
Área do crivo ______ m2

Aberturas _______ mm

Capacidade ______ toneladas/hora

Número de veículos de entrega _____

(Apenas indique os veículos utilizados para a realização de entregas de carga parcial a clientes finais; por favor,
preencha o formulário para veículos de entrega)

Número de armazéns remotos _____

(Por favor, complete o formulário para armazenamentos)

Linha de ensacamento

(se sim, por favor complete o formulário para armazenamentos)

Sim

Não
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█

Anexos
Ficha informativa para empresas filiadas
Ficha informativa para prestadores de serviços
Listas de entrepostos
Ficha informativa para veículos de entrega de carga parcial a utilizadores finais
Ficha informativa para armazenamentos remotos
Ficha informativa para linhas de ensacamento
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Termos e Condições da Licença de Uso do Selo ENplus®
Prefácio

A AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, providencia a produtores, distribuidores e
prestadores de serviços envolvidos no setor dos pellets de madeira (doravante designados por “requerentes”) um
sistema de certificação capaz de provar a qualidade acrescida e o manuseamento apropriado de pellets de
madeira de acordo com o “Manual ENplus®” do European Pellet Council (doravante denominado “EPC”) em
Portugal. O “Manual ENplus®” é parte do contrato e, na sua versão atual, está publicado no website ENplus®:
www.enplus-pellets.eu/pt
O Sistema de certificação é gerido internacionalmente pelo EPC, uma entidade incluída na rede da Bioenergy
Europe. Doravante os nomes EPC e Bioenergy Europe são utilizados com o mesmo significado prático. A AIMMP é o
Licenciador Nacional do sistema de certificação ENplus® em Portugal, tendo recebido os direitos de licenciamento
da marca ENplus® da parte do EPC. No âmbito do sistema de certificação, os requerentes podem candidatar-se à
certificação das classes “ENplus A1®”, “ENplus A2®” e “ENplus B®”, sendo que, após a conclusão do processo de
avaliação, será emitido o selo de certificação (ver Manual), podendo este ser utilizado para identificar produtos
certificados e para efeitos de promocionais.
Através da assinatura deste formulário, o requerente reconhece os termos de uso do selo de certificação, assim
como as disposições da versão atual do Manual que determinam a relação contratual entre o detentor do
certificado e a AIMMP. Desta forma, o requerente submete uma proposta à AIMMP para estabelecer um contrato
para o uso do selo de certificação. Através do envio do certificado e do formulário de requisição aprovado e
assinado pela AIMMP, fica reconhecida a aceitação da proposta e o processo de contratualização é concluído. Os
termos e condições gerais do requerente não farão parte do contrato.
A informação e documentação descritas no Manual devem ser anexadas ao formulário. A AIMMP decide sobre a
requisição, de acordo com as disposições do Manual, dentro dos prazos estabelecidos após a receção de toda a
documentação necessária.
O contrato de uso do selo de certificação é válido até ao término do período de certificação estabelecido de três
anos. O início do período de certificação é determinado pela AIMMP. O contrato é renovado automaticamente no
início de um novo período de certificação. O contrato pode ser cancelado com um aviso prévio não inferior a três
meses, no final do ano legal.

Certificação

O requerente reconhece todos os deveres e obrigações estabelecidos no Manual. Nestes estão incluídos, entre
outros, o pagamento da taxa de uso da marca, definida na versão atual da parte 6 do Manual ENplus®;
conformidade com as disposições do Manual; e dá autorização à AIMMP para solicitar a um Organismo de Inspeção
acreditado a realização de inspeções extraordinárias, nos casos descritos no Manual e, impor as sanções descritas
no Manual, incluindo a suspensão do direito de uso da marca e selo de certificação.
A certificação é valida durante os prazos estabelecidos no contrato. Se o contrato for estendido devido ao início de
um novo período de certificação, o requerente receberá um novo certificado.

Confidencialidade e não-divulgação

A AIMMP compromete-se aqui à não divulgação de qualquer informação relacionada com negócios da empresa
requerente, no decurso ou anteriormente ao processo de certificação, com a exceção dos casos em que essa
informação esteja disponível publicamente, caso o requerente liberte a AIMMP da obrigação de confidencialidade,
ou caso a AIMMP se veja obrigada por lei à divulgação dessa informação.
O requerente aceita aqui, tratar todos os documentos fornecidos pela AIMMP com a devida confidencialidade,
caso estes não estejam disponíveis publicamente ou não tenham sido pensados para publicação.

Obrigações do Requerente

O requerente compromete-se a fornecer toda a documentação e informações relevantes, no decurso do processo
de certificação, assim como disposto no Manual, à AIMMP e respetivos parceiros contratuais, especialmente ao
Organismo de Certificação acreditado e Organismos de inspeção acreditados, declarados no Manual, assim como
providenciar acesso às áreas e instalações que têm que ser visualmente inspecionados no decurso do processo de
certificação.

Uso do Selo de Certificação e Selo de Qualidade
A marca de identificação individual (selo de certificação, selo de qualidade, selo de serviço) fornecido pela AIMMP
será utilizada pelo requerente de acordo com os regulamentos do Manual.
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Responsabilidade

O requerente isenta a AIMMP de todas as reclamações de terceiros relacionadas com defeitos no produto ou
deficiência do serviço. A AIMMP é apenas responsável perante o requerente - se não existir violação dos deveres
contratuais ou efeito lesivo à vida, membro ou saúde - no caso de mera culpa ou negligência grave pela sua
atuação. No caso de existir violação imputável de deveres contratuais essenciais que não no âmbito de mera
culpa ou negligência grave, a responsabilidade está limitada à razoabilidade dos danos emergentes, tipicamente
associados ao presente contrato. Reclamações de dano passíveis de cessação contratual, revogação, ou
suspensão do direito de uso da certificação estão excluídas.

Jurisdição
A jurisdição toma local no Porto. Todos os termos estão sujeitos à Lei Portuguesa.

Disposições Finais

Os direitos e obrigações dispostos neste contrato podem apenas ser transitados a terceiros sobre acordo dos
respetivos parceiros contractuais. Nos casos de sucessão universal ou sucessão legal conforme os atos de
transformação de sociedades e empresas, os direitos e obrigações são transitados sem necessidade de acordo.
As alterações ou suplementos a este contrato devem aparecer em forma escrita e assinada por ambas as partes
para serem válidas e devem ser expressamente designadas como tal

Os seus dados pessoais estão armazenados Segundo a Lei Portuguesa e são utilizados em processos
automatizados. Serão apenas usados para o processamento deste contrato

__________________________________

__________________________________

Local, Data

Assinatura e carimbo do requerente

Preenchido pela AIMMP
Requisição Aprovada

__________________________________
Local, Data

Requisição Rejeitada

__________________________________
Assinatura e carimbo da AIMMP
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Somos o líder mundial na certificação de pellets de madeira com um sistema
transparente e independente. Desde a produção até à entrega, garantimos
a qualidade e o combate à fraude em toda a cadeia de valor.

ENplus®, AIMMP
Rua de Alvares Cabral, 281,
4050-041
 derivados.madeira@aimmp.pt
 + 351 223 394 200

