
 

 
 

   

 

 

 

 

                                                                                                                 

23 de Maio de 2022 

 

Adiamento da data de implementação dos requisitos 3.1.1 e 3.2.1 do Critério de Comércio Justo 
Fairtrade para Café 

 

Prezados parceiros Fairtrade, 

Em julho de 2021, a Fairtrade International atualizou seus Critérios para Café. Um capítulo de Produção 
foi adicionado a esta nova versão, contando com 2 subcapítulos: Desenvolvimento Ambiental e 
Condições de Trabalho. Ambos os subcapítulos têm um requisito de avaliação de risco (3.1.1 e 3.2.1) 
que deveriam ser implementados a partir de 15 de julho de 2022. 

Para cumprir estes requisitos, as Organizações de Produtores precisam ajustar suas práticas atuais. 
Fairtrade está empenhado em apoiar as Organizações de Produtores neste processo e está 
atualmente pilotando as ferramentas de apoio. Levando isto em consideração, a Unidade de Critérios 
decidiu adiar a data de implementação desses dois requisitos para 15 de janeiro de 2023. Isto significa 
que todas as Organizações de Produtores de café que foram certificadas antes de 15 de julho de 2021 
têm que cumprir os requisitos 3.1.1. e 3.2.1 a partir de 15 de janeiro de 2023. Todas as Organizações 
de Produtores de café certificadas após 15 de julho de 2021 têm que cumprir com estes requisitos já 
agora. A data de implementação para todos os outros requisitos permanece a mesma.  

Você pode encontrar o Critérios para Café em nosso site.  

 

Aproveitamos esta oportunidade para lembrá-lo sobre o Coffee Help Desk que pode ser acessado via 
e-mail em coffeehelp@fairtrade.net.  

Este serviço exclusivo, disponível apenas para operadores certificados de Comércio Justo com um 
FLO ID válido, procura fornecer maior acesso ao mercado para produtores certificados, responder às 
necessidades dos operadores quando negociam em termos de Comércio Justo e incentiva as boas 
práticas comerciais. 

O Coffee Help Desk pode ser consultado sobre os seguintes tópicos:  
- Assessoria sobre as condições contratuais 
- Informações sobre as tendências e dinâmicas atuais do mercado  
- Aconselhamento sobre fixação de preços 
- Informações sobre os requisitos de qualidade  
- Perguntas sobre certificação de Comércio Justo Fairtrade  

 

Se você tiver alguma dúvida sobre este anúncio ou sobre o Critério de Comércio Justo Fairtrade para 
Café em geral, não hesite em entrar em contato com Critérios e Preços em standards-
pricing@fairtrade.net.  

 

Atenciosamente, 

Gudrun Schlöpker  

Gudrun Schlöpker 
Diretora Standards & Pricing 
g.schloepker@fairtrade.net  

Para: Organizações de pequenos produtores 
de café  
Comerciantes de café 
 

cc: Comitê de critérios 
Pessoal de Fairtrade International  
Redes de Produtores 
FLOCERT  
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