
 

 
 

   

 

 

 

 

3 de abril de 2019 

 

Mudanças no Critério de Comércio Justo Fairtrade para Organizações de pequenos produtores e 
no Critério de Comércio Justo Fairtrade para Comerciantes 

Prezados sócios(as) de Fairtrade, 

Durante as reuniões dos dias 22 e 23 de novembro de 2018, o Comitê de Critérios decidiu introduzir 
mudanças no Critério de Comércio Justo Fairtrade para Organizações de pequenos produtores (OPP) e 
uma mudança no Critério de Comércio Justo Fairtrade para Comerciantes. Para conhecer mais detalhes 
sobre esta decisão, consulta as atas das reuniões do Comitê de Critérios disponíveis na nossa página 
web. 

O Critério Fairtrade para OPP revisado faz maior ênfase nos pequenos produtores e na agricultura 
familiar, melhora o planejamento do Prêmio Fairtrade e aumenta a transparência no uso do Prêmio, dá 
uma maior proteção para os trabalhadores, introduz uma nova política de gênero, fortalece as práticas de 
gestão, e melhora a proteção do meio ambiente e a resiliência às mudanças climáticas, entre outras 
mudanças. 

No Critério para Comerciantes uma nova cláusula foi introduzida para aumentar a transparência dos 
serviços que os comerciantes oferecem para as organizações.  

Estes critérios revisados substituirão as versões anteriores e serão aplicados a partir de 1º de julho de 
2019. As organizações que iniciem sua certificação a partir de 1º de julho de 2019 deverão cumprir todos 
os requisitos aplicáveis. Para as organizações que já estiverem certificadas existem três períodos 
diferentes de transição, de acordo com o a dificuldade, tempo e investimento necessário para implementar 
as mudanças. Os períodos de transição estão indicados no Critério. 

Nos próximos meses, a Equipe de Critérios refinará a definição de OPP através do desenvolvimento de 
indicadores para uma série de produtos altamente intensivos em mão de obra, e de tamanho máximo de 
propriedade para vários produtos menos intensivos em mão de obra. Neste link encontrará nos próximos 
dias o marco geral para este projeto. 

Os seguintes documentos estão publicados em nossa página web: 

 Critério OPP revisado (disponível em espanhol) 

 “Critério de Comércio Justo Fairtrade para Organizações de pequenos produtores – Principais 
mudanças” (disponível em espanhol) 

 “O Critério de Comércio Justo Fairtrade para Organizações de pequenos produtores em resumo” 
sintetiza as principais mudanças e o processo de revisão (disponível em inglês) 

 “Resumo dos requisitos”, um resumo visual de todos os requisitos e como eles estão vinculados 
às Metas de Desenvolvimento Sustentável (disponível em inglês) 

Em breve, todos os documentos estarão disponíveis em espanhol, francês e português em nossa página 
web, na seção dedicada ao Critério Fairtrade para OPP. 

O documento explicativo está sendo desenvolvido e será publicado em nossa página web nos próximos 
meses. 

Para mais informações, entre em contato com a Equipe de Critérios de Fairtrade (standards-
pricing@fairtrade.net). 

Atenciosamente, 

Gelkha Buitrago  

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

A: Produtores(as) e comerciantes Fairtrade  
 Membros de Fairtrade  
Cc:  Conselho de administração 
 Comitê de Critérios 
 Pessoal de Fairtrade International  
 Pessoal de FLOCERT 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/minutes/2018-11-22_SC-Minutes-Meeting82-November2018.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/minutes/2018-11-22_SC-Minutes-Meeting82-November2018.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/TS_PT.pdf
https://www.fairtrade.net/standards/standards-work-in-progress.html
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/SPO_SP.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2019_04_03_Main_Changes_SPO_SP.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/SPO-Standard-At-a-glance_2019.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/SPO-Requirements-Overview-2019.pdf
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/small-producer-standards.html
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/small-producer-standards.html
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