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Anúncio do novo Critério do Comércio Justo Fairtrade para Café 

Caros parceiros do Comércio Justo Fairtrade: 

Temos o prazer de anunciar o novo Critério de Comércio Justo Fairtrade para Café. Este é o resultado 
de um projeto iniciado em junho de 2019, com duas rodadas de consultas, reunindo contribuições de 
mais de 500 diferentes partes interessadas. Gostaríamos também de aproveitar a oportunidade para 
agradecer mais uma vez a todos que contribuíram para isso. 

O Comitê de Standards aprovou as mudanças no Critério para Café nas 95ª e 97ª reuniões realizadas 
em março e junho de 2021. Para obter mais detalhes sobre a decisão, consulte as atas das reuniões 
do Comitê de Standards disponíveis em nosso site (atas da 97ª reunião será atualizada em breve) 

O novo Critério para café se concentra em três temas principais: 

- melhorar as práticas comerciais ao longo das cadeias de abastecimento certificadas Fairtrade 
de acordo com os valores Fairtrade; 

- requisitos ambientais com uma abordagem holística para permitir que os produtores sejam 
mais resilientes aos efeitos das mudanças climáticas; 

- requisitos de direitos humanos para complementar os requisitos de OPP enquanto se alinha 
com a abordagem de devida diligência de direitos humanos (DDDH) 

O critério revisado para café substituirá a versão anterior e será aplicável a partir de 15 de julho de 
2021. Organizações que iniciem sua certificação após 15 de julho de 2021 devem cumprir todos os 
requisitos aplicáveis. Para organizações de produtores que já são certificadas pelo Comércio Justo 
Fairtrade ou solicitaram e estão aguardando sua auditoria inicial, existem dois períodos de transição 
diferentes, dependendo do nível de dificuldade e do tempo e investimento necessários para 
implementar as mudanças. Os períodos de transição são indicados no Critério. 

Você pode encontrar os novos critérios de café em nosso site. Em breve estaremos enviando as 
traduções em espanhol, francês e português, junto com os documentos de apoio, para o site do 
Comércio Justo Fairtrade. 

Se você tiver alguma dúvida em relação a este anúncio ou aos Critérios do Comércio Justo Fairtrade 
para Café em geral, não hesite em entrar em contato com os Standards e Preços em standards-
pricing@fairtrade.net. 

 

Atenciosamente, 

Gudrun Schlöpker  

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

Para: Organizações de Pequenos Produtores de 
café  

 Comerciantes de café 
 
cc: Comitê de Standards Fairtrade International 
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