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Prova Documental a Fornecer ao Operador em Conformidade com o n.º 1 do Artigo 29.º do Regulamento (CE) n.º 
834/2007 (Modo de Produção Biológico - MPB) 

Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 

1. Número do documento: AB/1695/ET/2021/Série 2 
      (Document Number) 

2. Nome e endereço do operador: 
 (Name and address of the operator) 
OLEOTORRES, LDA  
502871377 
ZONA INDUSTRIAL DE TORRES NOVAS,  
2350-483 Torres Novas 
 

Atividade principal:  
Produtor (Producer) / Distribuidor (Distributor) / Importador 
(Importer) / 

3. Nome, endereço e número de código do organismo / 
autoridade de controlo: (Name, address and code number of 
control body): 
 

AGRICERT, Certificação de Produtos Alimentares, Lda. 
Rua Alfredo Mirante nº 1, r/c Esq. 
7350-154 Elvas 
Portugal 
 

PT - BIO 06 

4. Grupos de produtos/Atividade (Product groups/Activity): 5. Definidos como (Defined as): 6. Período de validade (Validity 
period): 

Produtos transformados   

 
Alimento composto, cereais/farinhas (alimentação animal) 

  

Produção (Biológica Organic 
production) 

De (from) 02-02-2022 a (to) 21-09-
2022 

7. Data do(s) controlo(s) (Date of inspection(s)): 

22-06-2021 

8. O presente documento é emitido com base no n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento (CE) n.º 834/2007 e no Regulamento (CE) n.º 
889/2008. O operador declarado submeteu as suas atividades a controlo e satisfaz os requisitos dos regulamentos referidos. 

 This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) N.º 889/2008. The 
declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named Regulations. 

 

 
 
Elvas, 08 de Fevereiro de 2022 
Responsável de Certificação, Maria João Valentim 
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