Bem-vindo ao Ecert – Seu portal de certificação
O Ecert é o portal de certificação do cliente que conecta os clientes, analistas de certificação e auditores da
FLOCERT. Com o Ecert, você pode facilmente gerir e promover a sua certificação Fairtrade.

Seus benefícios
• Simplifica a preparação para a auditoria: Encontre todas as informações necessárias para a sua auditoria
em um só lugar
• Fácil acompanhamento após a sua auditoria: Mantenha o controle das tarefas pendentes
• Permite obter uma rápida visão geral do status de certificação de seus parceiros
• Fácil acesso a qualquer hora e em qualquer lugar
• Melhor colaboração: Entre em contato com outros produtores e comerciantes Fairtrade

Como funciona: Os 3 módulos dentro do Ecert
Os meus dados

Busca por operador

FairMonitor

Gerencie sua certificação

Encontre novos parceiros
comerciais

Mapeie e monitore a sua cadeia
de fornecimento

• P
 rocure por organizações
certificadas Fairtrade.
• E
 xporte os resultados a
arquivos do Excel.

• V
 isualize a sua cadeia de fornecimento Fairtrade.
• Receba notificações automáticas
quando o status de certificação
de um parceiro da cadeia de
fornecimento mudar.
• Promova a sua empresa para novos
fornecedores e clientes potenciais.

Fairtrade Certificate
Test1_HL

FLO ID 23703
is in compliance with the Fairtrade standards and FLOCERT
certification requirements for the below scope:
Product(s)

Flowers and Plants, Herbs, herbal teas & spices, Seed cotton
For details on specific product type see appendix 2.

• A
 cesse a sua lista de critérios de
auditoria individual e sua agenda,
bem como os resultados das auditorias anteriores (“A minha Lista
de Critérios”).
• Consulte as datas de auditoria
planejadas.
• Veja quais locais são cobertos
pelo seu certificado e quais serão
auditados.
• Insira as medidas corretivas e
carregue as evidências objetivas.
• Veja e baixe o seu certificado e
sem acordo com FLOCERT.
• Entre em contato com o analista.
Scope

The appendices form part of the certificate:
Appendix 1: List of Fairtrade standards and FLOCERT
certification requirements

Appendix 2: Product scope

Appendix 3: Entities part of the Fairtrade certification

The section 'Additional requirements for traders in the cotton
chain' is excluded from the certification against the Fairtrade

Standard for Fiber Crops for Small Producer Organizations'. The
section is a supply chain clause and is covered by the indicator
required in the Standard rather than certification.

Validity

25 Nov 2014 - 25 Nov 2018

Address

Street 678, 6789, Nairobi, Antarctica

25 Nov 2014

Issue Date

Rüdiger Meyer
Chief executive officer

This certificate may only be amended by FLO-CERT GmbH. Any unauthorised amendment will be invalid. All previous certificates are
revoked by this issue. © FLO-CERT GmbH · Bonner Talweg 177 · 53129 Bonn, Germany
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Acesse o Ecert em https://www.flocert.net/ecert-login

Perguntas
técnicas?
Contacte:
ecert@flocert.net
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Consulte o Guia de Usuário em: https://www.flocert.net/ecert-login/manuals/
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