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1 Propósito  

Todos os clientes FLOCERT têm o direito de interpor recurso de qualquer Decisão de Certificação ou pedir 
uma revisão de qualquer Decisão de Avaliação efetuada pela FLOCERT desde que o cliente preencha os 
requisitos conforme definido deste documento. 

O presente Procedimento Operacional Padrão descreve os princípios e responsabilidades em matéria de 
recursos e pedidos de revisão. 

2 Area de aplicação  

Este Procedimento de Operação Padrão se aplica a todas as partes envolvidas nos procedimentos de 
pedido de recurso e revisão, incluindo o cliente FLOCERT visado, a Unidade de Gerenciamento de 
Credibility Assurance FLOCERT, membros de pessoal visados do Departamento de Operações e membros 
do Comitê de Recurso e Revisão.  

Este documento se aplica a clientes certificados ou que procuram certificação em relação aos seguintes 
requisitos :  

 Fairtrade Critérios (procedimentos de apelações e revisões) 
 

 EDGE Critério (apenas procedimento de apelações) 

3 Definições 

Decisão de Avaliação:  
As decisões a seguir são consideradas decisões de avaliação:  

 confirmar não-conformidades identificadas numa auditoria,  

 aceitar ou não as medidas corretivas propostas pelo cliente 

 se as evidências objetivas apresentadas pelo cliente as levam ou não a cumprir com os Padrões de 
Comércio Justo 

 
Revisão: Um pedido oficial do cliente de revisão de uma Decisão de Avaliação. As revisões de Decisões de 
Avaliação são decididas pelo Comitê de Revisão. Se uma decisão de suspender a certificação for tomada 
imediatamente após uma auditoria, será considerada uma revisão em vez de um recurso, embora a decisão 
como tal seja uma decisão de certificação. 
 
Decisão de Certificação:  
As decisões a seguir são consideradas decisões de certificação:  

 conceder uma Permissão de Negociar a uma nova organização produtora,  

 Negar uma Permissão de Negociar a uma organização produtora ou comerciante 

 conceder ou negar certificação inicial ou renovar certificação,  

 confirmar certificação após auditoria de vigilância,  

 alargar um certificado ou Permissão de Negociar,  

 suspender ou levantar a suspensão de um certificadocancelar um certificado  
 
Recurso: Um pedido oficial do cliente para revogar ou reverter uma Decisão de Certificação. No caso dos 
clientes da EDGE que desejassem contestar as conclusões da auditoria, aplicar-se-ia o procedimento de 
recurso. 
 
Comitê de Recurso – Comitê de Revisão: Uma entidade de controlo de qualidade interna que 
supervisiona objetivamente o processo de tomada de decisão realizado dentro da FLOCERT. É responsáel 
por garantir uma interpretação consistente das Normas e assegurar que as operações sejam realizadas 
com a devida diligência. Como entidade interna da empresa, o seu papel não é o de uma entidade de 
arbitragem oficial e/ou externa nem o de uma instituição equivalente a um tribunal. 
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4 Processo 

4.1 Pedido de recurso ou revisão 

Um pedido de Recurso ou Revisão pode ser submetido: 

 Para clientes comércio justo:até 7 dias de calendário após recepção da Decisão de Certificação ou 
Decisão de Avaliação.  

 Para clientes EDGE: até 30 dias após recepção do relatório de auditoria final.  

Se não for recebido um pedido de Recurso ou Revisão dentro deste período a decisão se torna final e não 
pode ser novamente apelada.  

Um pedido de Recurso ou Revisão não altera a eficácia da decisão de Certificação ou Avaliação, até que o 
Recurso/Revisão é concedido pelo Comitê relevante na sua decisão final (nos casos em que o seja). Todas 
as restrições aplicáveis a um cliente como conseqüência de uma Decisão de Certificação se mantêm em 
efeito durante o período de Recurso ou Revisão, independentemente do resultado dos mesmos. O fluxo de 
trabalho de certificação é interrompido, até o final do processo de Recurso ou Revisão. 

 

Para arquivar um Recurso ou pedido de Revisão, o cliente afetado deverá submeter a documentação 
correspondente ao Departamento de Credibility Assurance FLOCERT por email para 
QualityManagement@flocert.net.  

 Clientes comércio justo: enviam um formulário completo de recurso ou revisão (QM 
AppealReviewSubmission FO). O formulário pode ser baixado no website da FLOCERT 
(www.flocert.net) ou solicitado para o email indicado acima ou ao analista responsável da 
FLOCERT.  

 Clientes EDGE: apresentam um aviso de recurso, que enuncia de forma clara e precisa o 
fundamento do recurso. Além disso, o recorrente deve fundamentar todas as alegações feitas no 
recurso com a devida evidência relevante e a mais objectiva possível. O aviso de recurso deve: 

a) Identificar os alegados erros nos resultados da auditoria e/ou na decisão de certificação.  

b) Explicar em pormenor por que se afirma que os alegados erros fizeram uma diferença 
signicativa no resultado da auditoria ou no seu processo. 

c) Explicar em detalhes como o órgão de certificação ou seu auditor não seguiu os Requisitos de 
Certificação EDGE de tal forma que isto prejudicou substancialmente as conclusões e/ou a 
decisão de certificação. 

O Departamento de Credibility Assurance da FLOCERT irá conduzir uma avaliação inicial do pedido e 
decidir dentro de 7 dias de calendário se a apresentação é eligivel a um Recurso ou Revisão, ou se o 
pedido deve ser tratado de acordo com um procedimento diferente, como por exemplo, procedimento de 
reclamação.  

O Departamento de Qualidade mantém um registro de todos os Recursos e pedidos de Revisão. Uma vez 
aceites, o Comitê de Recurso ou Revisão decidirá dentro de 35 dias a contar após recepção do Formulário 
de Solicitação de Apelação e Revisão QM AppealReviewSubmission FO devidamente preenchido. 

Note que um Recurso ou pedido de Revisão apenas será aceite se acompanhado ou baseado em 
informação clara e credível. 

4.1.1 Comité de Recursos 

A composição do Comitê de Recurso é a seguinte:  

 Um Diretor ou Gerente Sênior da FLOCERT com pelo menos três anos de conhecimento de 
certificação Comércio Justo. 

 Um Diretor ou Gerente Sênior da FLOCERT sem conhecimento de certificação, mas com pelo 
menos 3 anos de mandato na FLOCERT  

mailto:QualityManagement@flocert.net
http://www.flocert.net/
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 Um Gerente Regional 

 O Gerente de Esquema de Certificação da FLOCERT  

 O Gerente de competência da FLOCERT 

Três de entre cinco membros acima mencionado constituem quórum para reuniões do Comitê de Recurso. 
O Diretor de Operações  e o Gerente Regional cuja região é afetada pela Recurso sãoexcluídos do Comitê 
de Recurso de forma a evitar qualquer conflito de interesse.  

Se um membro do Comitê de Recurso renunciar ou cessar a sua membresia, o Gerente de Credibility 
Assurance irá nomear um substituto, de acordo com os critérios acima listados ao Diretor-geral, que decide 
sobre a substituição. 

Um representante da Unidade Legal estará presente como observador. O Gerente de Credibility Assurance 
documenta a reunião e atua como moderador. 

O Comitê de Recurso poderá convidar consultores externos a fazerem apresentações caso julge 
necessário. 

A critério do responsável pela decisão em recurso, o caso de certificação é apresentado ao Comitê de 
Recurso quer pelo analista de certificação responsável pelo do caso quer pelo próprio certificador. Esta 
pessoa assiste a reunião apenas para apresentar o caso à Comitê de Recurso e para responder a 
quaisquer perguntas que possam ter mas está ausente durante a discussão do caso, a fim de evitar 
qualquer potencial conflito de interesse ou influência na decisão do Comitê de Recurso. 

O Comitê de Recurso decide sobre os casos apresentados por maioria simples de voto. 

4.1.2 Comité de Revisões 

O comitê é composto por quatro certificadores FLOCERT (um por região) cuja responsabilidade é decidir 
sobre a validade da revisão.  

A pessoa responsável pela decisão de avaliação sob revisão apresenta o caso à comissão, mas não tem 
voto. Os membros restantes do comitê decidem sobre a validade do caso apresentado por uma maioria 
simples de votos. A decisão é tomada de acordo com os procedimentos descritos neste documento.  

Como há pelo menos dois certificadores por região, as responsabilidades alernarão todos os anos: um 
certificador participará das reuniõs do Comitê de Revisão por um ano inteiro e, em seguida, outro 
certificador da mesma região participará no ano seguinte. No caso de um certificado não poder comparecer 
a uma reunião da comitê durante o seu “ano normal de serviço”, o certificador da mesma região irá apoiá-lo. 

4.2 Motivos de recursos ou pedidos de revisão  

Todos os pedidos de recurso e revisão devem apresentar claramente a(s) razão(ões) de desacordo com a 
decisão de certificação ou avaliação e devem ser fundamentados por informação e evidências.  

As razões podem incluir, entre outras, as seguintes:  

a. Decisões tomadas com base em informação irrelevante ou informação para a qual não existe 
qualquer base credível; Em geral, os rumores são tratados como informação para a qual não há 
qualquer base credível; 

b. Não consideração de informação apresentada, relevante para chegar a uma decisão; 
c. Percepção razoável de preconceitos contra o apelante; 
d. Atraso injustificado no processo de tomada de decisões; 
e. Irregularidades processuais prejudiciais para a tomada de decisão; 
f. Disputas sobre factos relevantes para a decisão; 
g. Disputas sobre interpretações relevantes para a decisão. 

 
Durante um recurso, apenas serão consideradas informaçãoes que existiam e foram apresentadas no 
momento em que a decisão sob recurso ou revisão foi feita. Informaçãoes credíveis adicionais 
apresentadas e aceitas durante um recurso, que não estavam presentes no momento em que a decisão 
original foi tomada, não serão usadas no processo de recurso, mas passadas ao Departamento de 
Operações para levar essas informações em conta no processo de certificação posterior ao recurso.  
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4.3 Resultado de uma decisão de recurso ou decisão de revisão 

Uma decisão pode ter os seguintes resultados: 

a. Decisão original anulada: Isso significa que a decisão em recurso ou em revisão será alterada pelo 
departamento de Operações. O efeito desta mudança de decisão é explicado ao apelante com a 
comunicação da decisão.  

b. Decisão original confirmada: Isso significa que a decisão em recurso ou em revisão é confirmada 
e não será alterada. O Comitê de Recurso irá aconselhar ao Departamento de Operações se 
quaisquer prazos do fluxo de certificação consecutivo tiverem que ser alargados devido aos 
procedimentos do recurso/revisão.  

4.4 Recursos contra decisões do Comité de Revisões 

Os recursos contra decisões tomadas pelo Comitê de Revisão serão ouvidos pelo Comitê de Recurso 
apenas se: 

a. o apelante puder demonstrar que a decisão de certificação final foi efetuada; e, 
b. o apelante puder indicar bases razoáveis que expliquem porque o Comitê de Recurso poderia 

chegar a uma conclusão diferente sobre os mesmos factos com que o Comitê de Revisão foi 
confrontado. 

Recursos interpostos contra decisões tomadas pelo Comité de Revisões não são automáticos e todos os 
pedidos desse tipo de recurso são avaliados de acordo com os critérios acima referidos. O recurso só será 
ouvido quando o Comité de Recursos estiver convencido de que estes critérios podem ser aplicados. Por 
favor, note também que a decisão tomada pelo Comité de Recursos é definitiva e que não será aceite 
qualquer recurso contra a mesma. 

5 Referências 

 Procedimento Operativo Padrão de Queixas (QM Complaints SOP) 

 Instrução de Trabalho de Submissão de Apelação e Revisão (QM AppealReviewSubmission WI)  

 Formulário de Solicitação de Apelação e Revisão (QM AppealReviewSubmission FO)   
 


