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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

FORNECEDOR CONHECIDO DE PROVISÕES DE BORDO1 

 
De acordo com o Regulamento (CE) n.º 300/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e com os respetivos atos de execução, 

Declaro que: 

— a [nome da empresa] 

a) Nomeará um responsável pela segurança na empresa; e 
 

b) Assegurará que as pessoas com acesso às provisões de bordo recebem formação 
de sensibilização em matéria de segurança geral, em conformidade com o ponto 
11.2.7 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2015/1998, antes de terem 
acesso a estas provisões. Além disso, compromete-se a assegurar que as pessoas 
que realizam o rastreio das provisões de bordo recebem a formação em 
conformidade com o ponto 11.2.3.3 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 
2015/1998 e que as pessoas que realizam outros controlos de segurança 
relacionados com as provisões de bordo recebem a formação em conformidade 
com o ponto 11.2.3.10 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2015/1998; 
e 
 

c) Impedirá o acesso não autorizado às suas instalações e às provisões de bordo; e 
 

d) Assegurará, de forma razoável, que não são ocultados artigos proibidos nas 
provisões de bordo; e  
 

e) Aplicará selos invioláveis em todos os veículos e/ou contentores que transportam 
provisões de bordo, ou assegurará a sua proteção física (este ponto não será 
aplicável no lado ar. 
 

Quando recorrer a outra empresa que não um fornecedor conhecido da transportadora 
aérea ou um fornecedor reconhecido para o transporte de provisões, a [nome da 
empresa] assegurará a realização de todos os controlos de segurança acima 
enumerados, 

— para garantir o cumprimento da legislação aplicável, a [nome da empresa] 
compromete-se a cooperar plenamente em todas as inspeções, sempre que for 

                                                            
1 Em conformidade com o Apêndice 8-B do Regulamento de Execução 2015/1998 de 5 de novembro. 
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necessário, e a proporcionar acesso a todos os documentos que lhe sejam solicitados 
pelos inspetores, 

— a [nome da empresa] comunicará à [a transportadora aérea ou o fornecedor 
reconhecido a quem entrega provisões de bordo] qualquer violação grave da segurança 
e qualquer situação suspeita que possa ser relevante para as provisões de bordo, 
designadamente qualquer tentativa de ocultar artigos proibidos nas provisões, 

— a [nome da empresa] assegurará que todo o pessoal competente recebe formação 
em conformidade com o capítulo 11 do anexo do Regulamento de Execução (UE) 
2015/1998 e tem conhecimento das suas responsabilidade em matéria de segurança, 
e  

— a [nome da empresa] informará a [a transportadora aérea ou o fornecedor 
reconhecido a quem entrega provisões de bordo] no caso de: 

a) Cessar a sua atividade; ou 
 

b) Deixar de poder cumprir os requisitos da legislação aplicável da União. 

Assumo total responsabilidade pela presente declaração. 

 

Representante legal 

 

Nome:                                                      

Data: __________________________________ 

Assinatura: ____________________________ 


