
CERTIFICACÃO DA CADEIRA DE 
CUSTÓDIA PARA USO DO LOGOTIPO 
ALASKA RFM

Se uma empresa compra peixes e frutos do mar do Alasca com certificação RFM (Gestão 
Responsável de Pesca) e pretende apresentar o logotipo ou a declaração “Sustentabilidade 
Certificada – Alasca RFM” em qualquer uma de suas embalagens, irá necessitar de uma 
certificação da Cadeia de Custódia.

Todas as empresas que adquirem peixes e frutos do mar certificados, desde o 
ponto de manuseio inicial após a descarga do pescado, até seu processamento 
para produto de consumo final, deverão estar certificadas de acordo com a 
Norma Padrão da Cadeia de Custódia.

O PROCESSO DE APLICACÃO E CERTIFICACÃO É DIVIDIDO EM UMA 
SÉRIE DE FASES DISTINTAS  (o processo pode demorar de 1-3 meses)

Para mais informações gerais sobre o programa da Cadeia de Custódia do Alasca RFM, 
acesse o website: www.alaskaseafood.org/rfm-certification/chain-of-custody/

O requerimento do Candidato é avaliado pelo Organismo de Certificação e é criado um Plano 
de Avaliação sobre os passos a seguir para obtenção da certificação segundo a Norma da 
Cadeia de Custódia.

Uma vez confirmada a certificação do Candidato, o Organismo de Certificação emite um 
Certificado da Cadeia de Custódia. Este certificado é válido por 3 anos sujeito a 
reavaliações anuais.

O Certified Seafood Collaborative enviará ao requerente um Acordo de Termos de Uso para o direito 
de usar o logotipo ou a declaração “Sustentabilidade Certificada – Alaska RFM”. Depois de 
assinado, os arquivos do logotipo serão enviados em alta resolução.

Durante a auditoria, o avaliador elabora um Relatório de Avaliação, especificando se o 
Candidato cumpre ou não a Norma da Cadeia de Custódia.

O Relatório de Avaliação será apresentado ao Comitê de Certificação do Organismo de 
Certificação para tomada de uma Decisão sobre a Certificação.

Se o Candidato concordar com o plano de avaliação, é efetuada uma auditoria por um 
Avaliador Autorizado.

Se o Candidato em potencial desejar avançar para a certificação, deverá preencher um 
requerimento oficial de um dos Organismos de Certificação acreditados pela GRP: Global 
Trust (www.saiglobal.com) ou SCS Global (www.scsglobalservices.com). Poderão candidatar-se 
uma empresa individual ou um grupo.
**As empresas que já possuem uma certificação MSC CoC emitida por um OC acreditado pela RFM podem 
solicitar uma auditoria de certificação RFM/MSC conjunta, permitindo economizar custos.
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