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Critério do Comércio Justo Fairtrade para Mel 

De volta ao Índice 

Introdução 

Como usar este Critério 

O Critério do Comércio Justo Fairtrade para Mel abrange os requisitos que são específicos para 

produtores e comerciantes de mel. 

Os produtores de Mel do Comércio Justo Fairtrade devem cumprir com ambos o Critério de Comércio 

Justo Fairtrade para Organizações de pequenos produtores e com o Critério do Comércio Justo 

Fairtrade para Mel. Para os produtores, este critério complementa e deve ser lido em conjunto com o 

Critério para Organizações de Pequenos Produtores do Comércio Justo Fairtrade. 

Comerciantes de Mel do Comércio Justo Fairtrade devem cumprir com ambos o Critério do Comércio 

Justo Fairtrade para Comerciantes e com o Critério do Comércio Justo Fairtrade para Mel. Para os 

comerciantes este critério complementa e deve ser lido em conjunto com o Critério para Comerciantes 

do Comércio Justo Fairtrade. 

Nos casos em que este critério difere do Critério de Comércio Justo Fairtrade para Organizações de 

pequenos produtores ou do Critério do Comércio Justo Fairtrade para Comerciantes em relação ao 

mesmo tema, os requisitos apresentados neste critério se aplicarão. 

Descrição do produto 

Este critério abrange a compra e venda de mel. Mel é a substância doce produzida por abelhas de mel a 

partir do néctar de flores ou da secreção de ou em partes vivas das plantas, que elas coletam, 

transformam e combinam com substâncias específicas e armazenam em favos de mel. 

Este critério também abrange produtos secundários e seus derivados. Um produto secundário pode ser 

um subproduto, um co-produto ou um resíduo produzido no país de origem. Subprodutos da produção 

de mel são, por exemplo, própolis e cera de abelha. 

A definição de produtos secundários está incluída no Critério do Comércio Justo Fairtrade para 

Comerciantes. Uma nota explicativa sobre produtos secundários e uma lista não exaustiva de produtos 

que cabem na definição de produtos secundários está disponível no site da Fairtrade International. 

Orientação de qualidade  

Orientação de qualidade para mel e os níveis de preços está disponível no documento de orientação de 

qualidade em separado. 

Preço e Prêmio do Comércio Justo Fairtrade  

Os Preços Mínimos e Prêmios do Comércio Justo para o mel estão listados no banco de dados dos 

preços, que é publicado no site do Comércio Justo Fairtrade. Informações sobre os níveis de preços A e 

B está disponível no documento de orientação de qualidade. 

Não há Preços Mínimos do Comércio Justo definidos para produtos secundários e seus derivados. Os 

preços destes produtos são negociados entre os vendedores do produto e seus próximos compradores. 

Um Prêmio do Comércio Justo padrão de 15% do preço negociado deve ser pago em adição. 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/SPO_PT_v2.0.docx.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/SPO_PT_v2.0.docx.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/TS_PT.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/TS_PT.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/SPO_PT_v2.0.docx.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/SPO_PT_v2.0.docx.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/TS_PT.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/TS_PT.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/TS_PT.pdf
https://www.fairtrade.net/
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Quality_Guidance_Honey_PT.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Quality_Guidance_Honey_PT.pdf
http://www.fairtrade.net/standards/price-and-premium-info.html
http://www.fairtrade.net/standards/price-and-premium-info.html
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Quality_Guidance_Honey_PT.pdf
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Critério do Comércio Justo Fairtrade para Mel 

De volta ao Índice 

Capítulos 

O Critério do Comércio Justo Fairtrade para Mel tem quatro capítulos: Requisitos Gerais, Comércio, 

Produção e Negócios e Desenvolvimento. 

Estrutura 

Em cada capítulo e seção do critério você encontrará: 

 O objetivo que introduz e descreve o objetivo e define o âmbito de aplicação do capítulo ou seção 

referidos; 

 Os requisitos que especificam as regras às quais você deve aderir. Você será auditado de acordo 

 com esses requisitos; e 

 As orientações fornecidas para ajudá-lo a interpretar os requisitos. A orientação oferece as melhores 

práticas, sugestões e exemplos de como cumprir com o requisito. Ela também lhe dá mais 

explicações sobre o requisito com a lógica e/ou intenção por trás do requisito. Você não será auditado 

de acordo com a orientação.  

Requisitos 

Neste critério você encontrará dois tipos diferentes de requisitos: 

 Requisitos básicos que refletem os princípios do Comércio Justo Fairtrade e devem ser cumpridos. 

Estes são indicados com o termo 'Básico' encontrado na coluna à esquerda em todo o Critério. 

 Melhores Práticas Voluntárias (MPV) que se referem aos passos adicionais que todos os agentes 

da cadeia de fornecimento podem dar para promover condições comerciais mais justas. Elas servem 

como seu ponto de referência para atingir as melhores práticas e contribuir para uma maior 

sustentabilidade em toda a cadeia de fornecimento. Estas práticas são voluntárias e não exigidas 

para que você esteja em conformidade com o Critério para Mel do Comércio Justo Fairtrade. Elas 

serão no entanto monitoradas regularmente, a fim de identificar os agentes que vão além do 

cumprimento mínimo. Estas práticas são indicadas com o termo ‘MPV’ encontrado na coluna à 

esquerda em todo o critério.  

Escopo 

Este critério aplica-se a todos os produtores de mel do Comércio Justo Fairtrade e a todas as 

empresas que compram e vendem mel do Comércio Justo Fairtrade. Todos os operadores que 

tomam posse de produtos certificados do Comércio Justo Fairtrade e/ou que comercializam com o 

Preço e Prêmio do Comércio Justo devem ser auditados e certificados. 

Diferentes requisitos se aplicam a empresas diferentes consoante o seu papel na cadeia de 

fornecimento. Você pode saber se um requisito é aplicável a você na coluna "aplica-se a". 

Aplicação  

Esta versão do Critério do Comércio Justo Fairtrade para Mel foi publicada em 16 de dezembro de 2015 

e é aplicável a partir de 15 de maio de 2016. Esta versão substitui todas as versões anteriores e inclui 

requisitos novos e modificados. Os novos requisitos são identificados neste critério pela palavra 

"NOVO ". 

As Melhores Voluntárias Práticas não são obrigatórias para o cumprimento deste critério, mas serão 

verificadas durante as auditorias de 15 de maio de 2016. 
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Critério do Comércio Justo Fairtrade para Mel 

De volta ao Índice 

Definições 

Produtor significa qualquer entidade que tenha sido certificada em relação ao Critério do Comércio Justo 

Fairtrade para Organizações de Pequenos Produtores. Produtores individuais são os membros destas 

organizações.  

Para obter uma lista abrangente de definições, consulte o Critério do Comércio Justo Fairtrade para 

Comerciantes.  

Monitoramento das mudanças  

A Fairtrade International pode mudar os critérios do Comércio Justo Fairtrade, como explicado nos 

Procedimentos Operacionais do Critério da Fairtrade International, veja www.fairtrade.net/setting-the- 

standards.html. Os requisitos do Critério do Comércio Justo Fairtrade podem ser adicionados, 

excluídos ou alterados. Se você for certificado do Comércio Justo Fairtrade, você deve verificar o site 

da Fairtrade International regularmente para conferir se houve alterações nos critérios.  

A certificação do Comércio Justo Fairtrade assegura que você cumpra com os critérios do Comércio 

Justo Fairtrade. Mudanças nos Critérios do Comércio Justo Fairtrade podem alterar os requisitos de 

certificação do Comércio Justo Fairtrade. Se você deseja ser ou já é certificado do Comércio Justo 

Fairtrade, você deve verificar regularmente os critérios de conformidade e as políticas de certificação 

no site do órgão de certificação: www.flo-cert.net.  

Histórico das alterações 

Número da 

versão 

Data da publicação Alterações 

01.05.2011_v1.0 01.05.2011 Alterações na Nova Estrutura do Critério (NEC): (1) uma 

reorganização do critério em 4 capítulos 

16.12.2015_v1.0 16.12.2015 Revisão integral do critério, alinhamento com o Critério para 

Comerciantes, adição de uma melhor prática voluntária, 

adição da seção de definição, simplificação da redação, 

reorganização dos requisitos, eliminação de redundâncias, 

orientação adicionada ou melhorada, novo design do 

critério.  

16.12.2015_v1.0 22.02.2016 Más orientação de qualidade movido para um documento de 

orientação de qualidade em separado (adicionar link para o 

documento). 

12.07.2019 12.07.2019 Links foram adicionados. 

 

  

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/TS_PT.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/TS_PT.pdf
http://www.fairtrade.net/setting-the-%20standards.html
http://www.fairtrade.net/setting-the-%20standards.html
http://www.flo-cert.net/
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Critério do Comércio Justo Fairtrade para Mel 

De volta ao Índice 

1. 1. Requisitos Gerais 
Não há requisitos adicionais. 

2. Comércio 
Não há requisitos adicionais. 

3. Produção 
Não há requisitos adicionais. 

4. Negócios e Desenvolvimento 
Objetivo: garantir que as transações do Comércio Justo Fairtrade sejam realizadas em condições 

transparentes e justas, de forma a estabelecer as bases para o empoderamento e desenvolvimento dos 

produtores. 

4.1 Pagamento pontual 

4.1.1 Pagamento pontual do Prêmio e preço pelos pagadores 

Aplica-se a: Pagadores do Comércio Justo Fairtrade  

Básico Você paga ao produtor (ou ao intermediador, se aplicável) o preço e o Prêmio do Comércio 

Justo para o mel do Comércio Justo Fairtrade, o mais tardar 30 dias após o recebimento dos 

documentos de transferência de propriedade. Ano 0 

Orientação: Os documentos a serem apresentados são aqueles estipulados no contrato e costumeiros no comércio de mel. 

4.2 Acesso ao financiamento  

4.2.1 Pré-financiamento de contratos do Comércio Justo Fairtrade  

Aplica-se a: Primeiros compradores que fornecem pré-financiamento 

Básico Você fornece pelo menos 60% do valor do contrato como pré-financiamento ao produtor em 

qualquer momento depois da assinatura do contrato e, pelo menos, seis semanas antes do 

embarque. Ano 0 
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Critério do Comércio Justo Fairtrade para Mel 

De volta ao Índice 

Orientação: O Comércio Justo Fairtrade incentiva os primeiros compradores a fornecer/facilitar o pré-financiamento o mais 

rapidamente possível após o início da colheita. A melhor prática é pagar 40% do valor, 12 semanas antes do embarque e os 

restantes 20% 6 semanas antes do embarque. 

4.3 Informações sobre o fornecimento para o planejamento  

4.3.1 Planos de fornecimento para os produtores 

Aplica-se a: Pagadores e intermediadores do Comércio Justo Fairtrade  

Básico Os seus planos de fornecimento cobrem pelo menos 12 meses, e você deve renová-los um 

mínimo de três meses antes que expirem. 
Ano 0 

4.4 Compartilhamento de riscos 

4.4.1 NOVO  Riscos relacionados ao clima 

Aplica-se a: Todos os comerciantes 

VBP Você toma medidas para apoiar os produtores na redução de riscos relacionados ao clima. 

Ano 0 

Orientação: A produção de mel é dependente de padrões climáticos regulares e, especialmente, com os impactos das 

mudanças climáticas, os produtores enfrentam o risco de sua produção ser afetada por secas, geadas, chuvas irregulares, etc. 

 

Você é incentivado a apoiar os produtores que enfrentam esses riscos. Maneiras como você pode fazer isso: 

• proporcionar treinamento/capacitação relevantes para os produtores sobre como eles podem mitigar os efeitos do clima 

irregular, 

• apoiar os produtores a mudar suas colmeias de lugar, 

• compartilhar os custos de seguro (se disponível), ou 

• compartilhar os riscos com o produtor, pagando ao produtor um preço maior ou compartilhando os custos de eventuais perdas 

de colheita. 



 

Esta versão dos critérios de Comércio Justo foi traduzida do inglês. Apesar do esforço da Fairtrade International em assegurar que as 

traduções sejam genuínas e precisas, deve-se observar que a versão em inglês é a única que será utilizada para a certificação, 

particularmente em casos de conflito sobre decisões de certificação. 

Copyright © 1998 Fairtrade Labelling Organizations International e.V. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode 

ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, 

fotocópia, gravação ou de outra maneira sem completa atribuição.  


