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O aviso de direitos autorais acima e este aviso de permissão devem
ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do
documento. Nós gostaríamos de receber uma cópia de qualquer
versão modificada.



O nome "LegalSourceTM" e a declaração "LegalSourceTM Certified"
são marcas registradas de propriedade da NEPCon. Qualquer uso
dessas declarações requer aprovação da NEPCon.

Essa é uma tradução livre do documento original, em inglês. Em caso de
dúvidas ou diferenças entre a versão traduzida e original, a versão em
Inglês deve sempre prevalecer, e ser considerada como a versão
correta. Dúvidas ou sugestões escreva para imaflora@imaflora.org
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A Escopo
Este documento tem como objetivo fornecer informações sobre os procedimentos e requisitos que
serão aplicados às organizações certificadas LegalSourceTM.
Todos os aspectos deste documento são considerados normativos, incluindo o escopo, a data de
vigência, referências, termos e definições, tabelas, notas, adendos e anexos, salvo indicação em
contrário.

B Referências


LegalSource Standard (LS-02)



NEPCon Certification System Evaluation Standard (LS-18)



NEPCon Generic Chain of Custody Standard (NC-STD-01)



NEPCon Generic Group and Multi-Site Standard (NC-STD-02)

C Termos and definições
Certificação: Verificação de Terceira parte relacionada a produtos, processos, sistemas ou pessoas.
Decisão da certificação: Permissão, manutenção, renovação, ampliação do escopo, redução do
escopo, suspensão, reintegração ou cancelamento da certificação.

REGULAMENTO
(EU)
No
995/2010
DO
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 20 Outubro de 2010 que fixa as obrigações dos
Regulamento de Madeira da EU (EUTR):

operadores que colocam no mercado madeira e produtos da madeira e relacionados regulamentos
e orientações da UE
Certificado LegalSource: Um certificado é um documento emitido sob as regras de um sistema de
certificação, indicando que é fornecida confiança adequada de que um produto, processo ou
serviço devidamente identificado está em conformidade com uma norma específica ou outro
documento normativo [ISO / IEC Guia 2: 1991, parágrafo 14.8 e ISO / CASCO 193, parágrafo
4.5].
Um certificado LegalSource fornece a garantia de que não há uma falha na conformidade com os
requisitos do(s) documento(s) normativo(s) legal(is) especificado(s) em qualquer site operacional
dentro do escopo do certificado.
Dentro do sistema de certificação LegalSource existem três tipos de certificados LegalSource:
-

Certificados únicos
Certificados de Grupo/multi-site

Operação LegalSource: Um indivíduo, empresa ou outra entidade legal que opera uma ou mais
instalações ou sites em qualquer 'estágio' da cadeia de fornecimento de produtos florestais e
emissão de faturas de materiais ou produtos com uma declaração LegalSource que pode ser usada
pelos clientes para tratar tais produtos como certificados ou faça declarações promocionais.
Sistema Due diligence (SDD): Um conjunto de etapas ou ações tomadas para garantir que a
devida diligência seja exercida. O sistema de due diligence pode consistir em diretrizes e
procedimentos por escrito que descrevam o processo de due diligence em detalhes.
Evolução: Exame sistemático de até que ponto um produto, processo ou serviço atende aos
requisitos especificados (termo usado no ISO / IEC Guia 65).
Tipos de avaliação:
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Pré avaliação: avaliação para determinar a disponibilidade do candidato para a sua
avaliação principal.



Avaliação: avaliação inicial de um candidato à certificação LegalSource.



Recertificação: avaliação para recertificação.
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Avaliação de monitoramento: ver manutenção.

NOTA: NEPCon também pode conduzir outros tipos de avaliações além das listadas acima, por
exemplo, Solicitação de Ação Corretiva (CAR) e auditorias de verificação de pré-condição,
expansão de avaliações de escopo, avaliações de transferência de certificado.
Unidade de Manejo Florestal (UMF): Uma área espacial com limites claramente definidos gerenciou
um conjunto de objetivos explícitos de manejo florestal de longo prazo. Esta área ou áreas inclui
todas as instalações e áreas dentro ou adjacentes a esta área espacial ou áreas sob o título legal
ou controle de gestão, ou operadas por ou em nome de um gerente florestal, com a finalidade de
contribuir para os objetivos de manejo.
Organização de Monitoramento: Uma entidade privada que é legalmente reconhecida pela
Comissão Europeia para fornecer aos operadores da UE sistemas operacionais de devida diligência.
As Organizações de Monitorização são obrigadas a tomar as medidas adequadas em caso de falha
do operador em utilizar adequadamente o seu sistema de diligência devida, incluindo a notificação
das autoridades competentes em caso de falha significativa ou repetida por parte do operador.
Organização: A pessoa ou entidade que detém ou solicita a certificação e, portanto, é responsável
por demonstrar a conformidade com os requisitos aplicáveis sobre os quais a certificação da
LegalSource é baseada.
Terceirização: A prática de contratar um processo interno de negócios (atividades ou tarefas que
produzem um serviço ou produto específico) para uma organização terceirizada, em vez de
contratá-lo internamente.
Site Participante: Site incluído no escopo de um certificado de vários sites ou grupo. Os
subcontratantes utilizados nos termos dos contratos de terceirização não são considerados sites
participantes.
Escopo dos Certificados LegalSource: O escopo de um certificado LegalSource define os sites,
produtos (por tipo de produto e categoria de rotulagem / status do material) e processos /
atividades que são incluídos em uma avaliação, juntamente com os padrões de certificação
LegalSource contra os quais foram auditados, a fim de garantir que os produtos desses sites e
processos atendam a todos os requisitos aplicáveis.
O escopo determina o ponto no qual o sistema LegalSource Certified inicia (ou seja, o ponto em
que a Organização toma posse de material certificado e não certificado relevante para a
certificação LegalSource), os processos básicos relacionados ao material (por exemplo,
processamento, fabricação, rotulagem, armazenamento e / ou transporte), até o ponto em que
termina (ou seja, o ponto em que os produtos certificados pela LegalSource deixam o controle da
Organização). Qualquer produto que esteja dentro do escopo definido do certificado no momento
em que o certificado é emitido - e que foi submetido aos sistemas e procedimentos avaliados como
estando em conformidade com os requisitos aplicáveis do (s) documento (s) normativo (s)
relevante (s) do LegalSource - pode ser vendido como certificado pela LegalSource.
Os produtos que já deixaram o sistema LegalSource sob avaliação no momento em que o
certificado é emitido (ou seja, que foram vendidos ou enviados) não podem ser considerados como
certificados e não são elegíveis para portar as Marcas Registradas LegalSource. No caso de manejo
florestal conjunto e certificação LegalSource, madeira que havia sido derrubada antes da emissão
de um certificado e que ainda não foi vendida pela empresa de manejo florestal – mas que foi
submetido aos sistemas e procedimentos avaliados como estando em conformidade com os
requisitos aplicáveis do(s) documento(s) normativo(s) relevante(s) do LegalSource - pode ser
vendido como certificado pela LegalSource.
Considerações equivalentes se aplicam quando um certificado LegalSource é retirado ou expira. Os
produtos certificados que foram produzidos em conformidade com todos os documentos
normativos aplicáveis da LegalSource que deixaram o sistema LegalSource avaliado enquanto o
certificado era válido, permanecem certificados mesmo depois de o certificado ter sido retirado. Os
produtos que ainda não saíram do sistema LegalSource da organização no momento em que o
certificado é retirado perdem seu status de certificado com efeito imediato.
Site: Uma única unidade funcional de uma organização situada em um local físico, que é
geograficamente distinta de outras unidades da mesma organização. No entanto, as unidades de
uma organização com localizações físicas distintas podem ser consideradas partes de um site se
forem uma extensão sem funções de compra, processamento ou vendas próprias (por exemplo,
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um armazenamento remoto). Um site nunca pode incluir mais de uma entidade legal. Os
subcontratantes que são usados dentro dos termos dos contratos de terceirização (por exemplo, o
depósito terceirizado) não são considerados sites. NOTA: Exemplos típicos de locais são
instalações de processamento ou comércio, como locais de fabricação, escritórios de vendas ou
depósitos próprios.
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1 Procedimentos de Certificação LegalSource
Esta seção descreve os procedimentos aplicados às organizações que estão passando pela
Certificação LegalSource.

1.1 Aplicação e Contrato
1.1.1

Organização deve enviar uma solicitação de serviços de Certificação LegalSource a
NEPCon.
NOTA: uma solicitação de serviço de Certificação LegalSource pode ser feita aqui:
www.nepcon.org/receive-service-quote

1.1.2

A NEPCon apresentará uma proposta para os serviços solicitados, acompanhada de um
Acordo de Certificação
NOTA: As organizações que desejarem usar a NEPCon como uma Organização de
Monitoramento (somente Estados Membros da UE) deverão também assinar o anexo do
Acordo de Certificação relacionado aos serviços.

1.2 Plano de Auditoria
1.2.1

Uma vez que o Acordo de Certificação tenha sido assinado, os arranjos logísticos da
auditoria serão mutuamente acordados entre a NEPCon e a Organização.

1.2.2

A Organização fornecerá a NEPCon informações suficientes sobre os produtos, espécies,
cadeias de suprimento e locais a serem incluídos no escopo da certificação LegalSource,
bem como um resumo escrito do sistema SDD que assegurará uma certificação completa e
apropriada.

1.2.3

Este escopo e resumo do SDD deve ser incluído nos resumos públicos dos relatórios de
auditoria feitos pela NEPCon para certificação LegalSource (ver 1.4.1).

1.3 Avaliação da Organização
1.3.1

A Organização deve assegurar que os auditores da NEPCon tenham acesso a cada local
operacional dentro do escopo de uma avaliação (incluindo uma amostra dos Sites
Participantes dos certificados do Grupo ou Multi-site) a fim de permitir que os auditores
façam observações factuais diretas, avaliar a conformidade da Organização com todos os
requisitos de certificação aplicáveis. Quando relevante, o acesso também deve ser
facilitado para permitir a avaliação da conformidade das atividades de fornecedores e subfornecedores.
De acordo com o tipo de avaliação LegalSource, as atividades de auditoria para avaliar a
conformidade com os requisitos de certificação podem incluir:

a) A identificação e avaliação da documentação de gestão e um número e variedade
suficiente de registros em cada local operacional selecionado para avaliação para confirmar
que o gerenciamento está funcionando efetivamente e como descrito, particularmente com
relação aos pontos de controle críticos identificados;
b) Avaliação de uma visão completa de todas as fontes, produtos e cadeias de suprimento a
serem incluídas no escopo da certificação.
c)
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Entrevistas com um número e variedade suficiente de funcionários e contratados em cada
local operacional selecionado para avaliação para verificar a conformidade da Organização
com todos os requisitos de certificação aplicáveis. Entrevistas também acontecem com as
partes interessadas e / ou autoridades governamentais, conforme aplicável.
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d) Avaliação da implementação pela Organização de todos os Pedidos de Ação Corretiva
aplicáveis;
e) Análise de todas as reclamações, disputas ou alegações de não conformidades. Estes
podem ser recebidos pela Organização e/ou pela NEPCon. Também podem ser feitas
alegações sobre as atividades da Organização ou fornecedores ou sub-fornecedores, que
são levadas à atenção da NEPCon através de agências de notícias, mídias sociais,
pesquisas e / ou outras publicações, e não através de uma comunicação dirigida a NEPCon
de uma pessoa ou grupo identificado.
f)

Inspeção física de todos os locais selecionados para avaliação, incluindo inspeção de todos
os locais onde as atividades operacionais sob o escopo do certificado são realizadas.
Auditorias desks podem ser realizadas nos seguintes casos:
-

Sites que não possuem posse física de materiais / produtos certificados
LegalSource ou em instalações próprias ou alugadas, e não rotulam, alteram,
armazenam ou reembalam os produtos (por exemplo, escritórios de vendas)

-

Locais de armazenamento de produtos acabados e onde a NEPCon confirmou que o
risco de misturar produtos certificados LegalSource com outros materiais é
inexistente. (Isto é, sites que armazenam apenas produtos certificados
LegalSource).

NOTA: A NEPCon não é obrigada a realizar auditorias desks, mesmo quando todos os
requisitos acima parecem estar satisfeitos. A seu próprio critério, inicialmente ou a
qualquer momento, a NEPCon pode decidir realizar visitas ao site onde e quando
necessário para garantir a confiança em um certificado.
g) Documentação de compras e vendas de quaisquer materiais ou produtos (faturas, faturas,
documentos de transporte, contratos de venda);
h) Confirmações de que insumos descritos como certificados LegalSource foram:
-

Originário de fontes com baixo risco ilegal, transporte e comércio.

-

Originário de cadeias de suprimentos com baixo risco de mistura no transporte e
processamento.

i)

O uso correto das marcas registradas LegalSource e da 'LegalSource Certified' nas marcas
de segregação, vendas e documentação de transporte;

j)

Registros de treinamento (por exemplo, materiais de treinamento, lista de participantes)

1.3.2

Mediante solicitação, a Organização fornecerá - ou facilitará e garantirá o acesso a NEPCon
para obter ou coletar - amostras físicas de produtos, partes do produto ou materiais para o
teste de espécies de madeira e/ou origem da colheita.
Isso pode ser feito como parte de avaliações ou auditorias, mas também pode ocorrer fora
das auditorias programadas, quando mudanças nas cadeias de fornecimento ou produtos
apresentam uma mudança no risco potencial. Isso também pode ocorrer como resultado
de queixas, disputas ou alegações fundamentadas de não conformidades levantadas por
terceiros.
NOTA: Os testes só serão exigidos pela NEPCon nos casos em que houver riscos
justificados de que a origem ou espécie do material relatado seja desconhecida ou esteja
errada.

1.4 Certificação

8

NEPCon LegalSource Procedimento de Certificação & Declarações| Versão 2.0

1.4.1

Mediante a decisão de conceder a certificação LegalSource - e após cada auditoria
subsequente (vigilância, alteração de escopo ou verificação de ação corretiva) - a NEPCon
fará upload de um resumo público do relatório de auditoria contendo as seguintes
informações na página dedicada no site da NEPCon. :
www.nepcon.org/certification/legalsource/legalsource-tools-and-guidance/legalsourcecertificate-database
O relatório de auditoria deve conter:
-

Uma visão geral da organização certificada LegalSource, incluindo detalhes sobre o
escopo da certificação LegalSource, incluindo sites, fontes e tipos de produtos,
bem como um resumo do processo de avaliação.

-

A decisão de certificação.

-

Os resultados da auditoria, incluindo uma visão geral de quaisquer solicitações de
ações corretivas levantadas.

NOTA: O banco de dados do certificado LegalSource pode ser encontrado
aqui:www.nepcon.org/certification/legalsource/legalsource-tools-andguidance/legalsource-certificate-database
1.4.2

Os certificados LegalSource são válidos por um período de cinco anos.

1.4.3

Dentro do período de tempo do certificado LegalSource, pelo menos quatro (4) avaliações
de moniotramento devem ocorrer antes do certificado expirar. O número de avaliações de
moniotoramento pode ser reduzido de acordo com 1.5.4.

1.5 Auditorias de Monitoramento
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1.5.1

A Organização deve permitir que a NEPCon realize uma auditoria de moniotoramento para
analisar a conformidade contínua da Organização com todos os requisitos de certificação
aplicáveis pelo menos anualmente.

1.5.2

A Organização deve permitir que a NEPCon realize auditorias não anunciadas de locais
relevantes, onde for importante para a avaliação da conformidade da organização com os
requisitos de certificação.

1.5.3

Para operações ou locais que não tenham produzido, rotulado ou vendido qualquer produto
com certificação LegalSource - nem materiais de origem relevantes para a certificação
LegalSource - as avaliações de monitoramento podem ser dispensadas. No entanto, a
NEPCon não dispensará mais de duas (2) avaliações consecutivas de monitoramento.
NOTA: A decisão de renunciar a uma avaliação de moniotramento pelos motivos descritos
acima fica a critério da NEPCon. A NEPCon pode exigir que uma avaliação de
monitoramento seja realizada se isso for considerado necessário para garantir a confiança
no certificado LegalSource.

1.5.4

Quando uma avaliação de moniotoramento for dispensada, a Organização deve assinar
uma declaração declarando que nenhum material relevante para a certificação LegalSource
foi adquirido, nem produtos produzidos, rotulados ou vendidos como certificados
LegalSource desde a última auditoria de supervisão.

1.5.5

Nas auditorias de monitoramento, a Organização deve permitir a NEPCon revisar e avaliar:

a) Quaisquer alterações no escopo do certificado, incluindo novas operações LegalSource ou
Sites participantes, e mudanças nas atividades de negócios
b) Mudanças na base de fornecimento da Organização;
NOTA: As mudanças na base de fornecimento da Organização devem ser
comunicadas a NEPCon antes de incluir essas cadeias de fornecimento e iniciar o
fornecimento sob o escopo da certificação LegalSource.
c)

Mudanças no sistema de gestão da organização;

d) Materiais de abastecimento, armazenamento, produção, estoque e registros de vendas.

1.6 Usando a NEPCon LegalSource em mercados regulamentados
1.6.1
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As organizações que colocam produtos em mercados onde há requisitos legais para
implementar a devida diligência ou o devido cuidado (por exemplo, UE, EUA, Austrália e
Japão) e usam a Certificação LegalSource para apoiar o cumprimento dos requisitos legais
devem:

a)

Incluir todos os produtos dentro do escopo da regulamentação aplicável dentro do
escopo de sua certificação LegalSource.

c)

Concordar em cumprir todas as obrigações aplicáveis impostas aos operadores.

d)

Reconhecer o direito e a obrigação da NEPCon de compartilhar relatórios de auditoria e
outras informações relevantes com as autoridades competentes, quando aplicável.

e)

Reconhecer que mantém total responsabilidade sobre seu próprio cumprimento das
obrigações legais e de qualquer legislação relacionada.
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2 LegalSource Declarações & Procedimentos de Comunicação
Esses procedimentos tem como objetivo proteger o valor e a integridade da marca LegalSource da
NEPCon e da marca LegalSource Certified.

2.1 Quem é elegível para utilizar a marca LegalSource Certified?
2.1.1

Organizações certificadas em relação ao padrão LegalSource podem usar as marcas
LegalSource Certified e LegalSource.

2.1.2

Todo uso requer aprovação prévia pela NEPCon caso a caso. Requisitos detalhados
referentes ao processo de aprovação são fornecidos no final deste documento.

2.2 Usando a marca LegalSource Certified
2.2.1

A marca de certificação só pode ser usada fora do produto. Pode ser usado para materiais
de marketing e informação pública. Exemplos de materiais promocionais:
-

Calendários
Propagandas – impressas e TV
Posters
Boletins informativos
Materiais promocionais
Folhetos
Sites

2.2.2

As aplicações fora do produto não devem ser usadas em um contexto ou forma que dê a
impressão de que produtos ou materiais que não estão dentro do escopo da certificação
LegalSource, estão incluídos no escopo.

2.2.3

Ninguém, sob nenhuma circunstância, deverá copiar, reproduzir ou usar a marca de
certificação sem receber aprovação prévia por escrito da NEPCon/Imaflora.

2.2.4

O uso não autorizado da marca NEPCon LegalSource Certified é estritamente proibido. A
NEPCon reserva-se o direito de tomar medidas legais contra qualquer parte que reproduza
ou copie a marca NEPCon LegalSource Certified sem autorização prévia por escrito.

2.3 A marca LegalSource Certified: requisitos gráficos
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2.3.1

As marcas NEPCon LegalSource Certified e LegalSource podem ser usadas por empresas
certificadas em relação ao padrão LegalSource.

2.3.2

Todo o uso público das marcas registradas da LegalSource por empresas certificadas deve
ser revisado e aprovado por um Agente de Marcas NEPCon aprovado.

2.3.3

A marca de certificação LegalSource só pode ser usada em materiais de marketing e
informações públicas fora do produto. As marcas registradas da LegalSource são:
-

O nome “LegalSource™”

-

As palavras “LegalSourceTM Certified”

-

O logo promocional LegalSource (Figura 1)
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Figura 1: Logos promocionais LegalSource

2.3.4

A marca NEPCon LegalSource Certified é uma propriedade unidade gráfica, que nunca deve
ser alterada de sua forma original. Nenhum elemento da marca pode ser usado sozinho
como uma imagem gráfica.

2.3.5

Para garantir que a marca NEPCon LegalSource Certified nunca seja comprometida, ela
não deve competir com texto, gráficos ou imagens existentes, incluindo selos de
certificação.

2.3.6

A marca não deve aparecer em uma posição onde possa ser confundida com uma
organização ou a marca do produto.

2.3.7

O espaço livre em torno da marca de verificação deve ser no mínimo 20% da altura da
marca. Nenhum outro elemento pode aparecer neste espaço.

2.3.8

As etiquetas devem ser grandes o suficiente para que todo o texto seja legível.

2.3.9

As etiquetas estão disponíveis nas em três cores: preto; “verde NEPCon”; e branco e verde
NEPCon.

NOTA: Todos os designs dos selos estão sujeitos a desenvolvimento pelo departamento de
Marketing e Comunicações da NEPCon.

2.4 Princípios para uso do selo fora do produto (selo promoconal)
2.4.1

Os selos promocionais LegalSource Certified devem ser utilizados desde que os seguintes
princípios sejam seguidos:
1. Os selos fora do produto podem ser aplicados para uso promocional, como sites,
papéis timbrados, catálogos, assinaturas de e-mail, relatórios anuais e relatórios de
responsabilidade social corporativa.
2. Os selos fora do produto deve ser acompanhado de uma declaração pré-aprovada (ver
abaixo).
3. Os selos fora do produto deve atender a todos os requisitos da Seção 9 do padrão
LegalSource.
4. Os selos fora do produto que comunicam a certificação LegalSource só devem ser
usados após a organização ter demonstrado conformidade com o padrão LegalSource.

2.5 Declarações pré-aprovadas
2.5.1

As organizações que receberam a Certificação LegalSource e que usam os selos
promocionais podem usar uma ou mais das seguintes afirmações em conjunto com a
etiqueta LegalSource Certified e como parte de qualquer afirmação fora do produto:

1. [ORGANIZAÇÃO] possui a certificação LegalSourceTM, demonstrando que nosso sistema de
due diligence atende aos requisitos LegalSource. [pré condição para usar esta afirmação: a
organização é certificada LegalSource]
2. [ORGANIZAÇÃO] possui a certificação LegalSourceTM cobrindo [ESCOPO]. A certificação
demonstra que [ESPECIFICAR PRODUCTOS] são cobertos por um sistema de due diligence
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que atende aos requisitos LegalSource. [pré condição para usar esta afirmação: estes
produtos são cobertos pelo escopo da certificação e atendem aos requisitos padrão LS]
3. A nossa certificação LegalSourceTM certification demonstra que o nosso sistema de due
diligence é implementado de acordo com os requisitos do EUTR. [pré condição para usar
esta afirmação: o escopo cobre todos os produtos relevantes da EUTR]
4. A nossa certificação LegalSourceTM documenta que a [ORGANIZAÇÃO] exerce due diligence
em conformidade com os requisites do EUTR para gerir o risco de colocar madeira extraída
ilegalmente no mercado da UE. [pré condição para usar esta afirmação: o escopo abrange
todos os produtos relevantes da EUTR]
As organizações que receberam a certificação LegalSource E usarão a NEPCon como uma
organização de monitoramento sob o Regulamento de Madeira da UE podem usar a seguinte
declaração:
1. [ORGANIZAÇÃO] é certificada em relação ao padrão LegalSource e usa a NEPCon como
Organização de Monitoramento EUTR. [pré condição para usar esta afirmação: o
escopo cobre todos os produtos relevantes da EUTR e a Organização está firmada para
usar a NEPCon como um OM]

2.6 Declarações adicionais fora do produto
Declarações adicionais fora do produto que fazem referência à LegalSource podem ser permitidas,
fornecendo:


As declarações adicionais não podem causar confusão de qualquer forma.



Qualquer apresentação e declaração do escopo ou garantia do certificado LegalSource
deve ser feito corretamente.



Quaisquer declarações adicionais fora do produto são submetidas para revisão e
aprovação, conforme descrito na Seção 7.

2.7 Procedimentos de Submissão e Revisão
2.7.1 As organizações certificadas devem sempre enviar um rascunho do item promocional,
incluindo quaisquer declarações da LegalSource e/ou da marca NEPCon LegalSource
Certified via e-mail para NEPCon/Imaflora para revisão e aprovação antes da publicação.
2.7.2 A NEPCon/Imaflora faz todos os esforços para aprovar envios que atendam a essas diretrizes
no prazo de cinco (5) dias ou antes.
a.

Se qualquer uso de marca registrada for considerado incorreto, o detentor da
certificação é notificado por um especialista em marca registrada da NEPCon por email (via fax ou telefone, se o e-mail não estiver disponível).

2.8 Excessões
Exceções especiais às diretrizes descritas neste documento podem ser consideradas e dependem
das circunstâncias. Para tais solicitações ou dúvidas sobre essas diretrizes, entre em contato com
seu
representante
local
da
NEPCon.
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Sobre a NEPCon
NEPCon (Nature Economy and People Connected) é uma
organização internacional sem fins lucrativos que trabalha para
desenvolver capacidade e compromisso com a integração da
sustentabilidade. Por mais de 20 anos, temos trabalhado para
promover o uso sustentável da terra e o comércio responsável de
commodities florestais. Fazemos isso através de projetos de
inovação e através de serviços de sustentabilidade.
Somos certificadores credenciados para esquemas de
sustentabilidade, como FSCTM, PEFC e SBP.
Também certificamos nossos próprios padrões LegalSource Standard
e Carbon Footprint Management. Uma divisão autogerenciada da
NEPCon promove e entrega nossos serviços de certificação. O
excedente das atividades de certificação suporta o desenvolvimento
das atividades sem fins lucrativos da NEPCon.
A NEPCon é reconhecida pela UE como uma Organização de
Monitorização ao abrigo do Regulamento da UE sobre Madeira.

Contato
Christian Sloth
Responsible Sourcing Programme Manager
Email: cs@nepcon.org
Phone: +45 3158 7981
Skype: christiansloth
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www.nepcon.org

