
  

O padrão de certificação foi desenvolvido com 
base em Diretrizes elaboradas pela FAO para 
a ferramenta SAFA (Sustainability Assessment 
of Food and Agriculture Systems). Em geral, 
os locais de produção certificados não podem 
ser desenvolvidos em habitats críticos e os 
produtores devem ter um sistema de gestão 
social e ambiental, estar em conformidade 
com as leis ambientais nacionais, preservar 
os ecossistemas e reduzir seus impactos a 
um nível sustentável.

A poluição e a degradação dos recursos natu-
rais causados por práticas agropecuárias in-
sustentáveis ameaçam reduzir a produtividade, 
prejudicando a própria produção, e causam 
danos sociais e ambientais irreparáveis.

Práticas agropecuárias sustentáveis tendem 
a ser:

l  Economicamente benéficas para os 
   produtores;
l  Responsáveis com o meio ambiente;
l  Socialmente justas.

O padrão de certificação da Friend of the Earth 
recompensa empresas que operam de acordo 
com práticas agropecuárias sustentáveis. O 
foco é reduzir a deterioração dos ecossiste-
mas e das espécies, melhorar a eficiência do 
consumo de energia e gestão de resíduos, 
usar práticas integradas de controle de pragas 
que reduzam o uso de fertilizantes, estar em 
conformidade com os padrões e requisitos de 
responsabilidade social.

O aumento exponencial da população 
mundial e o crescimento da demanda por 
alimentos podem gerar impactos ambientais 
significativos quando práticas agrícolas 
sustentáveis não são devidamente seguidas. 
Hoje, metade do território da Europa é usado 
para agricultura. Ainda, o consumo de carne 
tem crescido constantemente desde o 
século passado: a FAO estima um aumento 
global de quase 400% em relação a 1961.

A missão da Friend of the Earth é promover 
práticas agropecuárias sustentáveis por 
meio da certificação e da conscientização 
dos consumidores.

Seguindo resultados concretos obtidos com 
a Friend of the Sea — programa internacional 
de certificação de sustentabilidade para 
produtos da pesca e aquicultura (www.
friendofthesea.org) — a Friend of the Earth 
foi fundada em 2013. 

Escolha os produtos certificados 
pela Friend of the Earth e ajude 
a proteger o ambiente!

Nós somos Friend of the 
Earth... E você? Critérios de Certificação

Preservação e proteção do ecossistema

Produtos agropecuários

Uso de práticas integradas de manejo 
de pragas

Melhor eficiência energética

Otimização de recursos
Em conformidade as regulamentações

Responsabilidade social e corporativa

www.friendoftheearth.org 

Tel.: +39 02 8707 5166   
Fax: +39 02 8707 5169
E-mail: info@friendoftheearth.org
Website: www.friendoftheearth.org

Cadeia de custódia

AgropecuáriA sustentável

( lista disponível em nosso site )

Certificação de produtos
agropecuários sustentáveis



A Friend of the Sea segue as Diretrizes da 
FAO para a rotulagem ecológica de peixes e 
produtos pesqueiros de capturas marinhas. 
Em particular, os Critérios da Friend of the 
Sea também cumprem o Artigo 30 dessas 
Diretrizes, permitindo a certificação apenas 
de produtos oriundos de estoques não 
sobreexplorados.

O modelo de certificação da Friend of the Sea 
é o único no mundo que permite certificar, com 
o mesmo selo, produtos oriundos da pesca e 
da aquicultura.

Atualmente, o selo Friend of the Sea 
representa o principal esquema de 
certificação do mundo para pescados 
sustentáveis, com mais de 10 milhões de 
toneladas da pesca e 500 mil toneladas de 
produtos da aquicultura avaliadas.

Os produtos sustentáveis e suas origens são 
auditados no local, de modo independente, por 
organismos de certificação acreditados (lista 
disponível em nosso site) de acordo com os 
critérios de certificação da Friend of the Sea.

As capturas mundiais da pesca cresceram 
cinco vezes nos últimos 50 anos, causando 
uma drástica redução da biodiversidade 
dos oceanos e levando algumas espécies 
aquáticas a um risco de extinção.

A fim de preservar habitats marinhos 
e estoques pesqueiros, a indústria de 
pescados e os varejistas devem escolher 
pescados capturados e cultivados de forma 
sustentável.

Os consumidores têm o direito de saber 
a origem dos produtos e se estes são 
produzidos com respeito ao meio ambiente.

Escolha os produtos 
certificados pela 
Friend of the Sea 
e ajude os oceanos!

Nós somos Friend of the 
Sea... E você? Critérios de Certificação

Produtos da aquicultura

Estoque alvo não sobreexplorado

Produtos da pesca

Máximo de 8% de descarte de capturas 
acidentais

Ausência de impacto no fundo do mar

Em conformidade com as regulamentações 
(TAC, IUU, etc)

Responsabilidade social

Redução anual da pegada de carbono

Redução de escapes

Ausência de OGM e de hormônios 
de crescimento

Redução anual da pegada de carbono

Tel.: +39 02 8707 5166       
Fax: +39 02 8707 5169
E-mail: info@friendofthesea.org     
Website: www.friendofthesea.orgwww.friendofthesea.org 

Capturas acidentais livres de espécies 
ameaçadas

Em conformidade com os parâmetros 
de qualidade da água

Responsabilidade social

Ausência de impacto em habitats críticos
(manguezais, zonas úmidas, etc)

pescAdos sustentáveis
( lista disponível em nosso site )

Certificação de produtos
pesqueiros e aquícolas sustentáveis


