
“PEER REVIEW MARROCOS”
EXPERIÊNCIADE OUTROS PAÍSES



Autoridade do Marrocos

Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des 

Exportations

• EACCE foi criada em 1986 como
uma autoridade de inspecção
independente, a fim de garantir
todos os aspectos da qualidade dos
produtos de exportação de frutas,
legumes e verduras marroquinos.

• A EACCE opera exclusivamente no
setor de exportação e a EACCE é a
única responsável perante as
autoridades dos mercados
estrangeiros pela qualidade dos
produtos marroquinos exportados.



Os inspectores de exportação são

funcionários públicos da EACCE. Todos os

inspetores têm diploma ou diploma

relacionado à qualidade dos alimentos e à

indústria agroalimentar e recebem um ano

de treinamento inicial.

O EACCE organiza programas de

treinamento de revisão para os inspetores,

focados em sistemas de garantia de

qualidade e mudanças nos regulamentos e

normas.

Recursos humanos



• O EACCE possui atualmente seis

laboratórios que realizam testes

físicos, químicos e microbiológicos

e verificam a qualidade da

embalagem.

• Estes laboratórios estão localizados

em Casablanca, Agadir, Berkane,

Meknès, Larache e Marraquexe. De

forma a harmonizar os seus

procedimentos de inspeção de

alimentos dentro da organização, o

EACCE utiliza laboratórios

acreditados pela ISO 17025.

Rede de laboratórios



• A inspeção e o monitoramento

das exportações continuam

até o país de destino, graças

aos escritórios da EACCE no

exterior.

Rede de escritórios comerciais



- Todas as empresas

exportadoras devem ter uma

aprovação do EACCE.

- Caso tudo seja considerado 

satisfatório, elas se tornam uma 

"Estação de Embalagem" 

oficial. Essa certificação deve 

ser renovada a cada ano.

- O EACCE também pode 

reconhecer o autocontrole das 

empresas após uma auditoria, o 

que pode levar a uma redução 

na inspeção de rotina.

Registro de Packing houses

(“packing stations”)



FLVs estão sujeitos à inspeção

técnica antes do envio. O produto

deve estar em conformidade com

as normas e regulamentos do país

importador.

Os lotes de exportação de FLVs

devem obedecer aos padrões

internacionais. O EACCE aplica as

10 normas específicas da UE.

Se as frutas e hortaliças frescas

exportadas não forem abrangidas

pelas 10 normas específicas da

UE, o EACCE aplica as normas da

OCDE / UNECE, a fim de manter a

melhor qualidade para a

exportação.

Aplicação dos Padrões



•As empresas exportadoras

apresentam um alto nível de

qualidade em todas as etapas

do processo de seleção e

embalagem. Adotam bons

sistemas de qualidade com

controle automatizado que

garantem a rastreabilidade de

seus produtos.

• Cada “Estação de Embalagem” 

é atribuída a um inspetor que 

deve comparecer à empresa, se 

requisitado, a qualquer 

momento.

Sistemas de Autocontroles nas empresas



• A EACCE implementa a inspeção

de exportação de acordo com o

método de inspeção da OCDE, que

é obrigatório aos membros do

esquema da OCDE.

• Todos os lotes de exportação

devem ser verificados. A inspeção

é baseada na amostragem e as

amostras são retiradas de lotes

preparados na estação de

embalagem.

• Durante a inspecção Aplicam-se

tolerâncias que estão em vigor nos

países de destino

Inspeção do lote



• Cada lote é inspecionado e,

se estiver em conformidade, o

inspetor assina o certificado de

conformidade. O Certificado é

obrigatório para exportar as

mercadorias.

• Se a FLV não tiver normas

de comercialização específicas

da UE, aplicam-se as normas

da OCDE-UNECE.

• O certificado inclui

informações adicionais “Lot

conforme a la norme

CEE/ONU”

Certificado de conformidade



Obrigado por sua atenção

Thank you for your attention

São Paulo , 7 Novembro 2018


