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Âmbito do Projeto 
 

Avaliação da Norma sobre a Fruta Fresca 
para Organizações de Pequenos Produtores (SPO) e para Trabalhadores Assalariados (HL). 

13 de fevereiro de 2017 
 

A designação deste projeto contém as informações mais importantes sobre o projeto. Para mais 
informação sobre o projeto queira contactar a gestora do projeto (contactos infra).  

O projeto desenvolver-se-á em conformidade com os Procedimentos Operativos Normalizados para o 
Desenvolvimento das Normas/Preços e Premium Mínimos da Fairtrade. Encontra mais informação 

sobre estes procedimentos no website: http://www.Fairtrade.net/standards/setting-the-standards.html 

Fundamentos e justificação para a necessidade do projeto: 
A Norma da Fairtrade sobre Fruta Fresca deve ser avaliada no âmbito da monitorização e do ciclo de 
avaliação periódicos. 
Esta revisão é igualmente necessária para se adaptar a norma à realidade dos produtores, garantir os 
negócios atuais e favorecer novas oportunidades de mercado, aumentando, desse modo, o impacto 
junto dos produtores. Por último, a seguir à introdução da Norma para o Comerciante da Fairtrade 
revista, é preciso alinhar e harmonizar as normas. 

Avaliação do risco: 
- Adiamento do projeto devido a debates que não podem ser resolvidos durante a avaliação 

das normas de um produto. 
Mitigação: que o âmbito do projeto seja muito transparente deste o princípio e inclua apenas 
tópicos específicos da fruta, devendo os tópicos genéricos ser incluídos na avaliação 
completa das Organizações de Pequenos Produtores ou na monitorização da Norma dos 
Trabalhadores Assalariados ou dos Comerciantes. 

- Perspetivas antagónicas dos parceiros que conduzam a decisões difíceis e a um desfecho do 
processo que não satisfaça as necessidades de todos os envolvidos no sistema 
Mitigação: Garantir boa comunicação entre todas as partes envolvidas, ter processos de 
consulta e de tomada de decisão transparentes, encontrar soluções envolvendo todos os 
parceiros e comunicar todos os resultados e fundamentos a todas as partes envolvidas. 

- Falta de disponibilidade dos produtores durante a fase de workshop e consulta  
Mitigação: anúncio do plano a todos os parceiros e período dilatado para receber os 
contributos 

Acontecimento que marca o 
Início do Projeto: 
Envio do projeto para feedback 

Data de Início do Projeto: 
13 de fevereiro de 2017 

Acontecimento que marca o 
Final do Projeto: 
Publicação da Norma revista 

Data de Final do Projeto: 
31 de dezembro de 2017 
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Finalidade e Objetivos do Projeto: 
 
Finalidade: 
Avaliação das Normas para a Fruta Fresca para Organizações de Pequenos Produtores e 
Trabalhadores Assalariados, adaptando-as à realidade dos produtores e aos desenvolvimentos do 
mercado, aumentando, desta forma, o impacto para os produtores. 

 
Objetivos: 

• Ponderar abranger o processamento de mangas e tâmaras, possivelmente de outros 
produtos 

• Revisão das condições de pagamento: simplificação, harmonização entre produtos e 
adaptação às realidades do produtor e do mercado 

• Revisão das regras de pré-financiamento: simplificação, clarificação e harmonização entre 
produtos e em conformidade com novas Normas para os Comerciantes 

• Revisão de reclamações sobre qualidade: clarificação quanto às bananas e investigação do 
alargamento a outros frutos frescos 

• Revisão da regra nacional específica para os Trabalhadores Assalariados no Brasil, 
especialmente quanto aos produtores de papaia 

• Revisão de quebras nas vendas: ponderar o alargamento a outros frutos e clarificar regras 
para bananas "desclassificadas" 

• Clarificação dos requisitos do FLOCERT relativos aos produtos elegíveis pela Fairtrade (retro-
certificação) 

• Rever a obrigação de prestação de informação sobre a banana Premium e analisar a 
extensão a outros frutos frescos 

• Clarificar a cadeia de abastecimento, caso seja necessário 
• Alinhamento com a versão revista da Norma para o Comerciante 
• Melhorar a transparência e garantir a consistência integral da norma, aplicar nova conceção 

 
Articulação com a Teoria da Mudança (ToC):  
Com a revisão da Norma, a Equipa de Normalização pretende apoiar os objetivos da Fairtrade de 
criar um ambiente em que todos os pequenos produtores consigam desenvolver negócios sólidos e 
resistentes, de apoiar a capacitação dos pequenos produtores e trabalhadores, ajudando-os a 
melhorar a sua posição negocial junto de compradores/empregadores, e de alcançar estabilidade 
económica. 
 
A Norma da Fairtrade para a Fruta Fresca regula a prática de negócios em cadeia, na qual a Fairtrade 
procura garantir que as práticas empresariais ao longo das cadeias de abastecimento permitem aos 
pequenos produtores e trabalhadores prosperar. O que inclui neutralizar a volatilidade e o risco do 
mercado e a falta de transparência das cadeias de abastecimento. Os produtores podem adquirir 
crédito e apoio técnico e melhorar a sua capacidade de venda junto dos compradores. 
Para mais informação sobre a Toc da Fairtrade consulte este link. 

Âmbito do Projeto: 
Revisão dos requisitos da Norma da Fairtrade 
sobre Fruta Fresca para as Organizações de 
Pequenos Produtores e Trabalhadores 
Assalariados. 
A Norma da Fairtrade para a Fruta Fresca 
complementa a norma para os produtores 
(Norma da Fairtrade para Organizações de 
Pequenos Produtores e Trabalhadores 
Assalariados) e a norma para comerciantes 
(Norma para Comerciantes). Por conseguinte, 
aplica-se a todos, produtores e comerciantes. 
Para mais informação sobre Normas da Fairtrade 
clique neste link. 

Fora do âmbito: 
- Revisão dos preços e Premium da 

Fairtrade para a fruta fresca 
- Revisão da Norma para as Organizações 

de Pequenos Produtores 
- Revisão da Norma para os Comerciantes 
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Linha cronológica do projeto e 
informação sobre oportunidades 
de contribuição: 
 
Âmbito:  fevereiro 
Investigação:  fevereiro/março 
Consulta*              abril/maio 
Redação da proposta final: junho/julho 
Decisão do SC:  setembro 
Publicação:              outubro/novembro 
Implementação: dezembro/janeiro 
 

* Disponibilizaremos mais informação perto 
do período de consulta no nosso website. Se 
está identificado como um dos parceiros 
fundamentais irá receber um convite para 
participar. 

Processo de tomada de decisão: 
A decisão final será tomada pelo Comité de 
Critérios (SC), um organismo composto por 
representantes dos parceiros. O SC esforçar-se-á 
por tomar uma decisão baseada em consensos. 
A proposta final poderá ser reformulada de modo 
a ser consensual. Se não for possível chegar a 
um consenso, o SC recorrerá a votação. Em caso 
de empate na votação o SC poderá levar a 
decisão ao Conselho de Administração para 
ratificação efetiva. 

Proprietário do Projeto (unidade): 
Gelkha Buitrago  
Head of Standards, Standards & Pricing 
g.buitrago@Fairtrade.net   
+49 (0) – 228 – 949 23 – 292 

Gestora do Projeto (ponto 
de contacto para o projeto): 
Maria Steenpass 
Standards Team (equipa da normalização) 
m.steenpass@Fairtrade.net 
+49-228-949 23 275 

Equipa do Projeto (unidade): 
- Miguel Angel Alva Gonzalez, Pricing team 
Fairtrade International 
- Thomas Meyer MHCH 
- Guillemette de Chammard, MH France 
- Martin Blaser GPM Bananas 
- Maria Trinidad CLAC 
- Frank Olok Fairtrade Africa 
- Raju Ganapathy NAPP 
- FLOCERT 

Esfera do Projeto  
(grupos de parceiros 
que não integram a equipa do 
projeto):   
- Todas as organizações certificadas de 

produtores de fruta fresca  
- Todos os comerciantes e licenciados de 

fruta fresca certificados 
- Organizações Nacionais da Fairtrade 

 


