
    MODELOS DE PLANEJAMENTOS E DE 
RELATÓRIOS DO COMÉRCIO JUSTO  

 
 
Este modelo pode ajudá-lo a cumprir com os requisitos da seção 4.1.1 - 4.1.10 sobre Potencial de Desenvolvimento e os requisitos de relatórios 
na seção de Proteção Ambiental 3.2.23, 3.2.34 e 3.2.40 dos Critérios para Organizações de Pequenos Produtores. 
Não é necessário que você utilize este modelo a fim de cumprir com os requisitos, mas ele poderá ajudá-lo a ter um ponto de partida, guiá-lo 
através do processo e fornecer-lhe idéias. 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO JUSTO   
A Seção A se destina às atividades de PLANEAMENTO . Você deverá incluir, no mínimo, as atividades que você planea concretizar com o 
Prêmio do Comércio Justo (4.1.2).     
No Ano 3 você deverá incluir pelo menos uma atividade que beneficie os trabalhadores (4.1.7).  
No Ano 6 você deverá incluir pelo menos uma atividade que mantenha ou melhore as práticas de produção sustentável dentro do ecossistema 
(4.1.9).    
 
A Seção B se destina ao RELATÓRIO de todas as atividades inclusas na Seção A. Este relatório deve ser apresentado aos seus membros na 
Assembléia Geral (Req. 4.1.6) 
 
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES AMBIENTAIS  
A Seção C se destina ao RELATÓRIO  de atividades que sua organização e/ou membros individuais fazem para melhorar a fertilidade do solo 
(3.2.23), para manter ou aumentar a biodiversidade (3.2.34) e para reduzir as emissões de GEE e aumentar o seqüestro de carbono (3.2.40). 
Esta é uma maneira de fazer com que seus membros, seus compradores, o público e o órgão de certificação tomem conhecimento sobre as 
coisas que você já está fazendo pelo meio ambiente. Em contraste com a Seção B, essas atividades não têm de ser planejadas 
antecipadamente, uma vez que estas podem ser atividades que já estão em curso como, por exemplo, o cultivo do café em sistemas agro-
florestais. Se você assim desejar, você poderá certamente planejar as atividades que você deseja relatar, na Seção A do modelo. 
 
Para uma melhor compreensão, exemplos para cada seção são fornecidos no final do documento. 
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO JUSTO:  SEÇÃO A PLANEJAMENTO 
Recursos 

Organização: 
 
 
Ano: 

Objetivo  Cronograma Responsabilidades 

Orçamento do 
Prêmio   

Outro Orçamento  Orçamento 
Total  

Ação: 
O que você deseja fazer? 

O que você deseja alcançar 

com a ação escolhida?  
Até quando você 

deseja terminar a 

ação? 

 

Quem é o responsável 

pela realização da ação?  
Quanto dinheiro do 

Prêmio do Comércio 

Justo você deseja 

gastar nesta ação e 

para que?  

Quanto dinheiro além 

do Prêmio do 

Comércio Justo você 

deseja gastar nesta 

ação e para que?   

Quanto dinheiro no 

total você deseja 

gastar nesta ação? 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Trabalhadores 
       

Manutenção ou melhoria das práticas de produção sustentável dentro do ecossistema  
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO JUSTO:  SEÇÃO B RELATÓRIO Organização: 
 
 
Ano: 

Despesas do 
Prêmio   

Outras 
Despesas  

Despesas 
Totais  

Auto-avaliação  

Ação: 
O que você fez? 

Quanto dinheiro 

do Prêmio do 

Comércio Justo 

você gastou 

nesta ação e em 

que você gastou?  

Quanto 

dinheiro além 

do Prêmio do 

Comércio Justo 

você gastou 

nesta ação e 

em que você 

gastou? 

Quanto 

dinheiro no 

total você 

gastou nesta 

ação?  

A ação foi realizada? Quando? Como? Qual foi o custo? O objetivo foi alcançado? Serão necessárias 

novas ações? Justificativa, caso a ação não tenha sido realizada.   

     

 

 

 

 

Trabalhadores 

     

Manutenção ou melhoria das práticas de produção sustentável dentro do ecossistema 
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Organização: 
 
 
Ano: 
 

SEÇÃO C RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMBIENTAIS  
Esta tabela pode ser usada para informar sobre as atividades ambientais de acordo com os requisitos 3.2.23, 3.2.34 e 3.2.40 para 

Organizações de Pequenos Produtores (OPP). Você é livre para escolher como você deseja informar sobre as atividades realizadas, no 

entanto, esta tabela pode dar-lhe uma idéia e guiá-lo através de aspectos importantes. 

Por favor, note que o relatório pode ser feito em qualquer forma e esta tabela destina-se apenas a ajudá-lo caso você precise de 

orientação. Relatórios também podem ser feitos, por exemplo, através de vídeos, fotos ou um relatório escrito. Mesmo que você 

escolha outra forma de relatório, os elementos mencionados na presente tabela podem ser úteis para guiá-lo através do processo e 

dar atenção a certos elementos que podem ajudar você a melhorar o escopo e o impacto de suas atividades.  

 Atividade  
O que vocês 

fizeram como 

organização ou 

como membros 

individuais? 

Impacto   
Qual foi o efeito positivo da atividade no meio 

ambiente e em outros aspectos?  

Escopo / Dimensão   
Qual é o alcance da atividade?  

Documentação 
adicional 
Favor listar quaisquer 

documentos adicionais 

ou visuais que ajudem a 

entender a atividade.  

Melhorar a fertilidade do 
solo 

(Requisito para OPP 3.2.23)  

Cronograma Dev Ano 3 

    

Proteger e reforçar a 
biodiversidade   
(Requisito para OPP 3.2.34)  

Cronograma Dev Ano 6 

    

Reduzir emissões de GEE e 
aumentar o seqüestro de 
carbono  
(Requisito para OPP 3.2.40)  

Cronograma Dev Ano 6 
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO JUSTO:  SEÇÃO A PLANEJAMENTO 
Recursos 

Organização: Exemplo   
Cooperativa A 
Ano: 2011 

Objetivo  Cronograma Responsabilida
des Orçamento do Prêmio   Outro Orçamento  Orçamento 

Total  

Ação: 
O que você deseja fazer? 

O que você deseja alcançar com 

a ação escolhida?  
Até quando você 

deseja terminar a 

ação? 

 

Quem é o 

responsável pela 

realização da 

ação?  

Quanto dinheiro do Prêmio 

do Comércio Justo você 

deseja gastar nesta ação e 

para que?  

Quanto dinheiro além do 

Prêmio do Comércio Justo 

você deseja gastar nesta 

ação e para que?   

Quanto 

dinheiro no 

total você 

deseja gastar 

nesta ação? 
Ex: Compra e entrega de novas 

árvores para replantio.   
Ex: Os membros podem 

aumentar sua produção; ter 

renda suficiente para ganhar a 

vida.  

Ex: 

Aproximadamente 

06/2011 

Ex: Senhor Juan 

Rodriguez 
Ex:  1000 árvores ($3000)  

 
Ex:  Transporte ($100)   Ex:  $3100  

Ex: Promover treinamento 

para os membros em como 

melhorar a qualidade do café.  

Melhorar a qualidade do café a 

fim de responder às 

necessidades do mercado. 

Assegurar melhores preços para 

os produtores.  

Ex: 

Aproximadamente 

07/2012 

Ex: Senhor Vijay 

Kumar 

Ex: 5 workshops: 5 x 200$ 

para transporte, local e 

material= 1000$ 

Treinador 5 x 100$ = 500$ 

Ex: 0 Ex: 1500$ 

Ex:  Aquisição de equipamento 

de processamento.  

Ex: Aumentar a renda da 

organização através da venda de 

produtos de maior valor. 

Ex: 

Aproximadamente 

10/2012   

Ex: Senhor Husain 

Aswan 

Ex:  Processador de suco de 

frutas ($8000) 

Ex: Montante adicional 

necessário para a compra 

($2000)  

Ex:  $10000 

Ex: Usar o Prêmio para pagar 

os custos de cumprimento 

com o Comércio Justo.  

Ex:  Permanecer no sistema do 

Comércio Justo.  

Ex: 

Aproximadamente 

11/2011 

Ex:  Senhor Jose  

Guerrero 

Ex:  Desenvolver e 

implementar treinamentos 

para membros. ($1100).  

Ex:  $0 Ex:  $1100 

Trabalhadores  
Ex:  Oferecer aulas de 

alfabetização para os 

trabalhadores.  

Ex:  Melhorar a educação básica. Ex: 

Aproximadamente 

05/2011 

Ex:  Senhor Peter 

Rama 

Ex: 0 Ex:  Facilitador do 

treinamento ($500); 

livros e outros materiais 

($200) 

Ex:  $700 

Manutenção ou melhoria das práticas de produção sustentável dentro do ecossistema 
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Ex: Controlar pragas e o uso de 

pesticidas por membros.  

Ex. Redução do uso de 

pesticidas  

Ex: 

Aproximadamente 

12/2012 

Ex: Sanjay Singh 

 

 

Ex: Treinamento sobre o 

controle de pragas e o uso 

de pesticidas.  

 ($1000) 

Ex: Treinador especialista 

($250) 

Promover modelos de 

controle para os 

membros. ($100) 

Ex: $1350 
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO JUSTO:  SEÇÃO B RELATÓRIO Organização: 
Exemplo 
Cooperativa A 
 
Ano: 2011 

Despesas do 
Prêmio   

Outras 
Despesas  

Despesas 
Totais  

Auto-avaliação  

Ação: 
O que você fez? 

Quanto dinheiro do 

Prêmio do Comércio 

Justo você gastou 

nesta ação e em que 

você gastou?  

Quanto 

dinheiro além 

do Prêmio do 

Comércio Justo 

você gastou 

nesta ação e 

em que você 

gastou? 

Quanto 

dinheiro no 

total você 

gastou nesta 

ação?  

A ação foi realizada? Quando? Como? Qual foi o custo? O objetivo foi alcançado? Serão necessárias 

novas ações? Justificativa, caso a ação não tenha sido realizada.   

Ex: Compra e 

entrega de novas 

árvores para 

replantio. 

Ex:  500 árvores 

($1500)  

 

Ex:  Transporte 

($200)   

Ex:  $1700  Ex:  -A compra das 500 árvores para os membros foi realizada com sucesso, 500 árvores serão entregues 

no próximo ano.   

- A entrega das 500 árvores foi realizada pontualmente e as entregas finais foram realizadas no final de 

06/2011. 

- O caminhão da nossa organização fez 5 entregas separadas para diferentes grupos de membros, o 

transporte foi mais caro que o planejado devido a um aumento nos preços do petróleo.  

-O custo total foi de exatamente $1700 no orçamento total, incluindo os $1500 do dinheiro do Prêmio e 

$2000 do dinheiro além do Prêmio.   

 -Os membros agora trabalharão para alcançar o objetivo através do uso das novas árvores para 

aumentar a produção. 

-Esta ação não foi completada e vai ser transferida para o Plano de Desenvolvimento do Comércio Justo 

do próximo ano (entrega de 500 árvores). 

Orçamento remanescente do prêmio: $1500  

Promover 

treinamento para 

os membros em 

como melhorar a 

qualidade do café. 

5 workshops  

= 900$ 

Treinador 5x 100$ = 

500$ 

0$ 1400$  Ex: - 5 workshops foram realizados com sucesso.  

 - Os custos de transporte e material foram um pouco mais baixos do que o esperado.  

 - Os membros pediram para continuar com o treinamento e também estender a atividade de 

treinamento para a melhoraria da produtividade. Isto será abordado no Plano de Desenvolvimento do 

próximo ano. 

 Orçamento remanescente do prêmio: $100 
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Ex:  Aquisição de 

equipamento de 

processamento.  

Ex:  Processador de 

suco de frutas ($0) 

Ex: Montante 

adicional 

necessário para 

a compra ($0)  

Ex:  $0 Ex:  -Esta ação não foi realizada.  

- Foi decidido na nossa Assembléia Geral que a compra de um equipamentos de processamento não 

aumentaria a renda, porque os negócios com produtos de valor acrescentado não são viáveis para a 

nossa organização neste momento. 

Orçamento remanescente do prêmio: $8000 

Ex: Usar o Prêmio 

para pagar os 

custos de 

cumprimento com 

o Comércio Justo.  

Ex:  Desenvolver e 

implementar 

treinamentos para 

membros. ($1100).  

Ex:  $0 Ex:  $1100 Ex: -Este ano utilizamos o dinheiro do Prêmio para pagar os custos de cumprimento relacionados ao 

treinamento sobre os requisitos ambientais. No entanto, ainda não demos treinamento a todos os 

membros. Isto se deu devida a falta de tempo de nosso pessoal.  

-Nós pretendemos continuar com a implementação no Plano de Desenvolvimento do Comércio Justo do 

próximo ano.  

Trabalhadores 

Ex:  Oferecer aulas 

de alfabetização 

para os 

trabalhadores.  

 

 

 

 

 

Ex: Facilitador do 

treinamento ($300) 

Ex: Facilitador 

do treinamento 

($200); livros e 

outros 

materiais 

($200) 

Ex:  $700 Ex: - As aulas de alfabetização, foram agendados e dadas a todos os trabalhadores. 

-De janeiro a maio de 2011 os trabalhadores receberam duas aulas semanais, de uma hora e meia cada. 

-Os trabalhadores se reuniram no local designado e as aulas aconteceram. 

-O custo total foi de $700 porque o facilitador do treinamento custou apenas $500. $300 do dinheiro do 

Prêmio acabou sendo gasto nesta ação. 

-Este objetivo foi alcançado, mas os trabalhadores solicitaram a continuação desta ação. Pretendemos 

dar continuidade a esta ação no Plano de Desenvolvimento do Comércio Justo do próximo ano.  

Manutenção ou melhoria das práticas de produção sustentável dentro do ecossistema 

Ex: Controlar 

pragas e o uso de 

pesticidas por 

membros. 

Ex: Treinamento sobre 

o controle de pragas e 

o uso de pesticidas. 

($1000) 

Ex: Treinador 

especialista 

($250) 

Promover 

modelos de 

controle para 

os membros. 

($100) 

Ex: $1350 Ex: Sim, o treinamento foi realizado, mas foi mais caro do que o esperado, apenas 50% dos membros 

puderam ser treinados.  

Nós continuaremos com a atividade, desde que tenhamos fundos para o próximo ano, uma vez que 

alguns resultados na redução de pesticidas já podem ser observados.  
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Organização: 
 
 
Ano: 
 

SEÇÃO C RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMBIENTAIS  
 

 Atividade  
O que vocês fizeram como 

organização ou como membros 

individuais? 

Impacto   
Qual foi o efeito positivo da atividade no 

meio ambiente e em outros aspectos?  

Escopo / Dimensão   
Qual é o alcance da 

atividade?  

Documentação de 
acompanhamento  
Favor listar quaisquer 

documentos adicionais 

ou visuais que ajudem 

a entender a atividade.  

Melhorar a fertilidade do solo 

(Requisito para OPP 3.2.23)  

Cronograma Dev Ano 3 

Ex: Membros usam adubos verdes e, 

assim, diminuem o uso de fertilizantes 

minerais. 

Ex: - A fertilidade do solo é melhorada através 

de uma base sustentável (solo tem um 

aumento no teor de matéria orgânica) 

- A dependência de insumos externos é 

reduzida 

- Redução das emissões de GEE 

Ex: 2/3 dos membros 

usam adubos verdes em 

seus campos de Comércio 

Justo; como eles têm 

obtido bons resultados 

com estes, eles estão cada 

vez mais usando-os 

também em suas outras 

cultivos.  

Ex: Estudo de impacto da 

universidade local: 

amostras do solo foram 

analisados e a qualidade 

do solo aumentou 

consideravelmente.  

Proteger e reforçar a 
biodiversidade   
(Requisito para OPP 3.2.34)  

Cronograma Dev Ano 6 

Ex: O café do Comércio Justo é 

cultivado em sistemas agro-florestais. 

Ex: O café cresce em estado natural, a 

variedade de outras culturas é juntamente 

cultivada (madeira, frutas, grãos), a 

alimentação da família é reforçada com maior 

variedade e alimentos mais saudáveis, há um 

aumento na autonomia alimentar.   

Ex: Todo o café é cultivado 

em sistemas agro-

florestais. 

Ex: Fotos de campos 

agro-florestais.  

Deduzir emissões de GEE e 
aumentar o seqüestro de 
carbono  
(Requisito para OPP 3.2.40)  

Cronograma Dev Ano 6 

Ex: Membros instalam cercas vivas 

através do plantio de arbustos ao redor 

dos campos. 

Ex: Aumento do seqüestro de carbono através 

do aumento da vegetação.  

Restauração de plantas locais. 

Ex: Um número crescente 

de membros participa, 

atualmente 20% da área.   

Ex: Fotos 

 


