
 

 
 

   

     

 

 

5 de novembro de 2019 

 

Calendário de eliminação gradual de produtos agroquímicos da Lista de Materiais Perigosos (Lista 
laranja) 

 

 

Prezados sócios de Fairtrade, 

 

Durante a reunião dos dias 25 e 26 de setembro de 2019, o Comitê de Critérios decidiu introduzir mudanças 
na Lista de Materiais Perigosos de Fairtrade (LMP). Para conhecer detalhes sobre esta decisão, consulte 
as atas da reunião do Comitê de Critérios, disponíveis na nosso site, através do seguinte link: 
https://www.fairtrade.net/standard/how-we-set-standards. 

A LMP de Fairtrade consiste da Lista vermelha, da Lista laranja e da Lista amarela. A Lista laranja é uma 
Lista “restrita” e inclui materiais que devem ser usados em condições específicas. Atualmente, a equipe de 
Critérios está realizando uma Revisão de monitoramento da LMP focada no grupo de substâncias cujo uso 
deve ser eliminado gradualmente antes do final de 2019 (grupo “d”). 

Para poder entender melhor as implicações da eliminação gradual dessas substâncias, e também para 
poder estar comprometidos com as partes interessadas afetadas, o CC decidiu estender o calendário de 
eliminação gradual dos agroquímicos que aparecem na Lista laranja no grupo “d” e levá-lo de 31 de 
dezembro de 2019 a 30 de junho de 2020. 

O calendário revisado estará refletido em todos os Critérios Fairtrade pertinentes e estará disponível em 
nosso site nos próximos dias. 

As organizações certificadas Fairtrade devem continuar cumprindo com a implementação do plano de 
redução / eliminação gradual do uso de agroquímicos pertencentes ao grupo “d” da Lista laranja até o final 
de junho de 2020. 

Para obter mais detalhes sobre a Revisão de monitoramento da LMP, consulte o Marco geral do projeto e 
participe da próxima consulta. 

 

Para mais informações, entre em contato com Critérios e Preços através do e-mail: standards-
pricing@fairtrade.net. 

 

Atenciosamente, 

Gelkha Buitrago  

Gelkha Buitrago 
Diretora de Critérios e Preços 
g.buitrago@fairtrade.net 
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