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Critério para trabalho contratado

Interpretação

Dada a atual pandemia da doença de Coronavírus (COVID-19), e considerando esta
uma circunstância excepcional, é possível ter mais flexibilidade em termos da
distribuição opcional do Prêmio Fairtrade em dinheiro aos trabalhadores?
Sim. Para minimizar a propagação da doença e mitigar qualquer impacto econômico
negativo sobre os/as trabalhadores/as e suas famílias, será possível até 31 de
dezembro de 2020:
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-

-

-

Para o Comitê do Prêmio Fairtrade (CPF), em acordo com a empresa, aumentar
a distribuição do Prêmio Fairtrade na distribuição em dinheiro para até 100% do
Prêmio Fairtrade total sem fazer uma solicitação formal ao organismo de
certificação antes que a distribuição em dinheiro ocorra. Como a segurança
alimentar e o acesso a outras necessidades essenciais podem ser limitados com
a disseminação do COVID-19, também são possíveis desembolsos em espécie
de bens de consumo.
O CPF define os beneficiários desses desembolsos e se esforça para beneficiar
todos/as os/as trabalhadores/as igualmente. Os representantes sindicais/ eleitos
pelos trabalhadores precisam ser consultados ativamente com antecedência e
ter pelo menos dois dias para fazer comentários. Se a distribuição equitativa entre
os/as trabalhadores/as desses desembolsos em dinheiro e/ou em espécie não
for possível, é necessário o acordo dos representantes sindicais/ eleitos pelos
trabalhadores.
Uma vez que uma Assembléia Geral (AG) dos trabalhadores seja possível, a AG
precisa ratificar o uso do Prêmio retroativamente.
A empresa precisa informar a FLOCERT antes que os desembolsos sejam feitos,
preenchendo este modelo e enviando-o ao contato de certificação. Essas
informações ajudarão Fairtrade a ter uma visão geral da distribuição do Prêmio
Fairtrade sob essas circunstâncias excepcionais. O organismo de certificação
não cobrará nenhuma taxa pelo processamento dessas informações.

Exigência(s)
do Critério
Afetada(s)

Interpretação

A atual pandemia de doença de coronavírus (COVID-19) pode ser considerada um
evento inesperado para ter mais flexibilidade em termos de tomada de decisão no
uso do Prêmio?
Sim. A orientação na exigência 2.1.16 destaca as circunstâncias nas quais o Plano do
Prêmio Fairtrade pode precisar ser alterado entre as Assembléias Gerais (AG) dos
trabalhadores.
Se o Comitê do Prêmio Fairtrade (CPF) identificar investimentos para minimizar a
propagação da doença e / ou mitigar os possíveis efeitos negativos sobre os/as
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trabalhadores/as e suas famílias, é possível fazer esses investimentos do Prêmio sem a
aprovação prévia da AG, de acordo com a as seguintes orientações:
-

-

-

Para o CPF investir o Prêmio Fairtrade em bens / projetos que ajudem a minimizar
a propagação da doença e qualquer impacto econômico negativo sobre os/as
trabalhadores/as e suas famílias (por exemplo, campanhas de conscientização
sobre higiene e compras de requisitos de proteção, como máscaras). Essa
flexibilidade não isenta as empresas das obrigações normais de proteger a saúde
dos trabalhadores e proporcionar um ambiente seguro para seu trabalho. O
Prêmio também não pode ser usado para que a empresa cumpra suas
obrigações legais. Para obter orientações sobre medidas básicas de proteção
contra o surto de COVID-19, consulte as informações fornecidas pela
Organização Mundial da Saúde.
O CPF define os beneficiários desses bens / projetos e se esforça para beneficiar
todos os trabalhadores igualmente. O CPF é incentivado a consultar ativamente
previamente os representantes dos sindicatos / trabalhadores eleitos.
E necessário que o CPF documente as mudanças no Plano de Prêmio Fairtrade.
Uma vez que seja possível realizar uma AG dos trabalhadores, a AG precisa
explicar as alterações e ratificar o uso do Prêmio retroativamente.
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