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Introdução 

 
Este documento tem como objetivo fornecer um sumário geral dos documentos normativos que 
estão sendo desenvolvidos para o Programa de Certificação ASI. Estes documentos estabelecem os 
elementos chave de como a Certificação ASI será projetada, implementada, supervisionada e 
melhorada ao longo do tempo. 
 

1. Os procedimentos chave (Projeto) 

Como a ASI desenvolve e toma decisões sobre normas, garantia, monitoramento e avaliação (M&E) 

O Manual de Governança da ASI tem como objetivo fornecer uma visão geral do projeto e 
implementação do modelo de governança da ASI. Ele destina-se a orientar e guiar os 
vários participantes na estrutura de governança da ASI, incluindo o Conselho de Administração, o 
Comitê de Membros, o Fórum Consultivo dos Povos Indígenas (IPAF) e funcionários da ASI. 
[Status = versão 8, a ser adotada pelo Conselho, aguardando input da IPAF em relação aos seus 
Termos de Referência] 

O procedimento de desenvolvimento do padrão ASI define o processo para o desenvolvimento, 
aprovação, publicação e revisão do Padrão ASI.  Ele é aplicável ao desenvolvimento de padrões novos 
e à revisão de padrões ASI já existentes. 
[Status = versão 1 adotada pelo Comitê de Padrões ASI em abril de 2016] 

Os Grupos de Trabalho ASI - Modelo de Termos de Referência define as informações-chave necessárias 
para o estabelecimento de um novo Grupo de Trabalho. Grupos de trabalho são estabelecidos pelo 
Comitê de Padrões e se reportam ao mesmo Comitê. Eles são projetados para delegar trabalho 
técnico à grupos com participantes devidamente qualificados, e proporcionar uma oportunidade para 
a participação no desenvolvimento de padrões, por membros da ASI que não estejam servindo no 
Comitê de Padrões. 
[Status = versão 1 adotada pelo Comitê de Padrões ASI em abril de 2016] 

 
O Mecanismo de Tratamento de Queixas ASI visa assegurar a resolução justa, oportuna e objetiva de 
queixas relativas a processos de elaboração dos padrões da ASI, programa de certificação, conduta de 
auditores e políticas e procedimentos da ASI. Ele serve como uma parte importante do modelo geral 
de governança da ASI, permitindo que as partes interessadas possam levantar questões de 
preocupação e ter estes problemas investigados e tratados conforme o caso. 
[Status = versão 1 adotada pelo Conselho da ASI em novembro 2015] 

2. Padrão ASI 



Quais são os requisitos para os participantes da cadeia de valor do alumínio  

 
O Padrão de Desempenho ASI estabelece princípios e critérios para 11 problemas de sustentabilidade 
chaves na cadeia de valor do alumínio, agrupados em governança, meio ambiente e requisitos sociais. 
Para apoiar a implementação, um documento de Orientação sobre o Padão de Desempenho será 
desenvolvido. 
[Status = versão 1 Padrão de Desempenho publicado em Dezembro de 2014, será necessária re-edição 
com um conjunto completo de documentos normativos. Orientação ainda a ser desenvolvida.] 
 
O Padrão ASI para a Cadeia de Custódia visa vincular a produção responsável com o fornecimento 
responsável e apoiar uma maior ênfase em sustentabilidade nas práticas dos contratos. Para apoiar a 
implementação, um documento de Orientação sobre o Padrão da Cadeia de Custódia será 
desenvolvido. 
[Status = versão 3 Padrão da Cadeia de Custódia e Orientação em desenvolvimento.] 
 

3. Garantia 

Como a conformidade é avaliada e a certificação realizada 

O Manual de Garantia ASI estabelece a metodologia para os procedimentos de garantia que 
apoiam a Certificação ASI. Ele dá instruções e orientações sobre:  

• O processo global para alcançar a Certificação ASI 
• Como membros relevantes realizam uma auto-avaliação inicial para se preparar para uma 

auditoria 
• Como Auditores Acreditados realizam auditorias externas independentes para avaliar a 

conformidade com os padrões ASI 
• Princípios gerais para a realização de avaliações e auditorias eficazes. 

[Status = versão 3 em desenvolvimento.] 
 
A Plataforma de Garantia ASI pretende ser uma plataforma acessível, baseada na web, para gerenciar 
o processo de garantia e os dados. Ela irá incluir kits de ferramentas de auto-avaliação, protocolos de 
auditoria, e supervisão pela ASI de prazos e ações corretivas. 
[Status = ainda não foi desenvolvido.] 
 

4. Acreditação do Auditor 

Quem realiza auditorias e estão elas funcionando corretamente? 

Os Procedimentos de acreditação de Auditor ASI estabelecem os requisitos de qualidade e 
competência exigidos aos organismos de avaliação de conformidade (Auditores) que pretendam 
realizar auditorias ASI. Os auditores devem ter experiência e conhecimentos adequados e não deve 
haver qualquer conflito de interesse quando da realização de auditorias para membros individuais da 
ASI. 
[Status = versão 1 em desenvolvimento.] 
 
Os Procedimentos de Fiscalização ASI definirão os procedimentos que a ASI realizará para avaliar a 
qualidade e consistência dos auditores acreditados pela ASI através de várias avaliações e ao longo do 
tempo. 
 

5. Reivindicações, Monitoramento e Avaliação dos Impactos 



O que os membros podem reivindicar e está a certificação ASI tendo um impacto para a 
sustentabilidade? 

O Guia de Reivindicações ASI estabelece as regras e instruções de apoio para reivindicações com 
relação à certificação ASI e à filiação à ASI. 
[Status = versão 2 em desenvolvimento.] 
 
O Plano de Monitoramento e Avaliação da ASI irá definir a forma como ASI vai avaliar se as mudanças 
pretendidas estão acontecendo, e onde as estratégias da ASI precisam de ajuste ou foco adicional. 
[Status = teoria da mudança adotada pelo Conselho de Administração da ASI no Plano Estratégico; 
Plano de Monitoramento e Avaliação (M&E) precisa desenvolvimento.] 
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