
 
 

 

Recomendações para aumentar a flexibilidade da utilização do Prêmio Fairtrade 

durante COVID -19 

Em vista da atual situação de pandemia do COVID-19, o Fairtrade International emitiu recentemente uma 

nota de interpretação para aumentar a flexibilidade no uso do Prêmio Fairtrade devido a circunstâncias 

críticas durante este período desafiador. Você pode consultar os documentos aqui para referência e 

detalhes sobre como proceder. 

Os recomendamos a considerar este documento complementar como uma orientação de as melhores 

práticas ao analisar suas opções para usar o Premio Fairtrade. 

1. General (para todos.as): 
1.1 Planeja o longo prazo sempre que possível, em vez de gastar todo o Prêmio disponível de uma só 

vez. Ainda que seja importante equilibrar as necessidades imediatas, lembre-se que as de médio e 

longo prazo que podem surgir em alguns meses, quando os mercados começarem a refletir o impacto 

da pandemia na economia mundial.  

1.2 Analise como quaisquer mudanças no uso do Prêmio Fairtrade podem comprometer projetos 

relevantes em execução ou prejudicar o financiamento de projetos importantes para a comunidade. 

Equilibre a importância de continuar esses projetos com as necessidades urgentes de membros e 

trabalhadores durante a pandemia. 

1.3 Se houver fundos comprometidos para outros fins, ou talvez que sirvam de garantia para outros 

projetos em que os doadores estão envolvidos, verifique com os doadores que esses compromissos 

possam ser utilizados para necessidades imediatas sem comprometer projetos que sejam importantes 

para a comunidade. Assegure-se que essas alterações são claramente comunicadas às partes 

interessadas relevantes e aos doadores. 

1.4 Ao rever as necessidades de curto / médio e longo prazo, considere o contexto e demografia locais. 

Essa revisão pode resultar a necessidade de cria uma reserva de longo-termo para ajudar como apoiar 

os grupos mais vulneráveis, particularmente as pessoas com condições de saúde e os idosos ou 

assegurar a segurança alimentar para produtores.as / trabalhadores.as que perdem temporariamente 

renda / emprego devido a motivos de saúde ou crise econômica. Considere também os efeitos 

negativos de curto prazo, como um aumento no custo de produção e falta de capacidade médica e 

atendimento ao paciente. O Prêmio tem uma capacidade limitada de mitigar esses efeitos, portanto, é 

importante administra-lo bem em relação as expectativas e o que pode ser alcançado. 

1.5 Ao considerar investimentos para evitar a propagação do vírus e mitigar o impacto para os.as 

trabalhadores.as, suas famílias e comunidades, considere conscientizar e facilitar medidas sanitárias, 

mantendo distância social etc.  

1.6 Se escolher utilizar o dinheiro para comprar equipamentos de saúde e segurança, considere as 

necessidades urgentes, como equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras faciais e 

luvas ou outros equipamentos/produtos necessários para a higiene de funcionários.as / familiares. 

Assegure-se de educá-los sobre o uso desses equipamentos/produtos e os instrua sobre a regulações 

de saúde e segurança assim como as devidas precauções. Por favor, verifique as medidas preventivas 

do seu ministério da saúde local e as recomendações da OMS.  

https://www.fairtrade.net/standard/fairtrade-premium-in-view-of-coronavirus-disease-covid-19-pandemic
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


 
 

 

1.7 Considere as recomendações e os conselhos das Redes de Produtores Fairtrade sobre a utilização 

do uso do Prêmio no contexto local, visto contemplarão experiências e boas práticas de outras 

organizações da região. 

1.8 Documente claramente o processo de tomada de decisão, para que quaisquer ajustes no uso do 

Prêmio sejam mantidos inclusivos, transparentes e responsáveis. Se não for possível atender 

fisicamente, documente o processo por trás das tomadas de decisão através de e-mails e outros tipos 

de documentação eletrônica (por exemplo, mensagens do WhatsApp) e arquive todas as informações. 

Lembre-se de que qualquer mudança no uso do Prêmio deve ser justificada e limitada aos 

investimentos necessários para enfrentar a crise resultante da pandemia do COVID-19. A 

documentação e justificação da decisão deve ser apresentada para revisão retroativa na próxima 

Assembleia Geral.  

1.9 Sempre que possível, comunique, interaja e coopere com outros.as produtores.as certificados nas 

proximidades. Compartilhe ideias e junte forças para obter o máximo impacto do uso do Prêmio. 

 

2. Comitês do Prêmio Fairtrade dentro das organizações do Trabalho Contratado: 

2.1 Avalie prudentemente como a situação de pandemia está afetando os.as trabalhadores.as e suas 

famílias e planeje junto à empresa a melhor maneira de ajustar o plano de uso do Prêmio. Certifique-

se de que todos os.as trabalhadores.as se beneficiem da mesma forma (ou seja, todos.as os.as 

trabalhadores.as, incluindo trabalhadores.as migrantes, temporários.as, sazonais, subcontratados.as 

e permanentes). Um exemplo de investimento do Prêmio seria a renda garantida para aqueles que 

foram demitidos.as ou são incapazes de trabalhar devido a problemas de saúde relacionados ao 

COVID-19. 

 

3. Organizações de Pequenos Produtores e Instalações de Produção Contratada: 
3.1 Mesmo que as reuniões e assembleias não sejam possíveis, faça um esforço documentado para 

envolver a diretoria da organização em seu processo de tomada de decisão sobre ajustes no uso do 

Prêmio. 

3.2 Para as organizações que estão perdendo vendas ou renda considerável devido a volatilidade de 

preços, considere a distribuição do Prêmio aos membros para garantir uma renda básica ou a criação 

de um fundo de emergência do qual os membros possam emprestar a uma taxa de juros baixa em 

caso de necessidade. 

3.3 Se necessário, o Premio também pode ser usado para contratar trabalhadores.as para substituir / 

ajudar pessoas idosas ou vulneráveis em termos de saúde, garantindo aos ultimos uma fonte de renda 

e compensação financeira. 


