
 

 
 

   

     

 

 

 

 

1 de Dezembro de 2016 

 

Alterações na Lista de Materiais Perigosos do Comércio Justo Fairtrade (anteriormente 
conhecida como Lista de Materiais Proibidos) 

 

Caros parceiros, 

Durante as reuniões do Comitê de Critérios que aconteceram em 14 de julho de 2016 e 05-06 de 
outubro de 2016, o Comitê de Critérios decidiu sobre alterações na Lista de Materiais Perigosos do 
Comércio Justo Fairtrade (anteriormente conhecida como Lista de Materiais Proibidos) e sobre 
requisitos relacionados nos Critérios do Comércio Justo Fairtrade para Organizações de Pequenos 
Produtores, Produção Contratada, Trabalho Contratado e nos Critérios para Comerciantes. Para 
mais detalhes sobre a decisão consulte a ata da reunião do Comitê de Critérios que está disponível 
no nosso site. 

As alterações aprovadas são o resultado do projeto de revisão da Lista de Materiais Proibidos 
realizada em 2015 e 2016 como parte do acompanhamento regular e melhoraria do processo dos 
critérios. 

As alterações incluem uma mudança nos nomes da lista de materiais, uma nova abordagem e 
critérios para classificá-los, a introdução de uma nova lista (Lista Laranja) que inclui materiais que 
podem ser usados apenas em condições específicas, e mudanças nos requisitos relacionados à 
utilização de materiais perigosos, entre outras alterações. 

Para reduzir a complexidade na implementação das listas de materiais revisada, a implementação 
dos requisitos aplicáveis aos Comerciantes foi adiada de janeiro de 2017 para janeiro de 2018. 
 

A Lista de Materiais Perigosos revisada e os requisitos relacionados substituem a versão 
anterior e será aplicável aos produtores e comerciantes a partir de 1 de Janeiro de 2018. A 
partir desta data o órgão de certificação iniciará a auditoria em relação à Lista revisada e aos 
requisitos relacionados do critério.   

 

Na seção Lista de Materiais Perigosos do Comércio Justo Fairtrade em nosso site você pode 
encontrar a Lista de Materiais Perigosos revisada, bem como as alterações em pormenores para 
cada um dos respectivos critérios. Um resumo das alterações na Lista de Materiais Perigosos é 
apresentado em um documento separado chamado "Lista de Materiais Perigosos – Alterações 
Principais". As traduções também serão publicadas brevemente no site da Fairtrade. 

 

Para mais informações, entre em contato com Arayath Kooteri Sajindranath através do e-mail: 
s.arayath-kooteri@fairtrade.net 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Andreas Kratz 

Andreas Kratz 
Diretor de Critérios e Preços 
a.kratz@fairtrade.net 

Para: Todos os produtores e comerciantes 
 Membros do Comércio Justo Fairtrade 
cc:  Conselho da Fairtrade International 
 Comitê de Critérios 
 Funcionários da Fairtrade International 
 Funcionários da FLOCERT  
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