Mapa exemplo para identificar riscos em
áreas de produção

O Comércio Justo Fairtrade reconhece que as organizações de produtores possuem estruturas internas existentes para monitorar o
cumprimento de seus membros com os Critérios de Comércio Justo. Os requisitos do capítulo Produção reconhecem isso e têm
como objetivo reforçar as capacidades das organizações de gerenciar suas práticas de produção e garantir um cumprimento
contínuo com os requisitos do Comércio Justo.
Os requisitos 3.1.2 e 3.1.3 do Capítulo Produção solicitam que a organização identifique quais são os requisitos no capítulo
Produção que correm risco de não comprimento por parte dos membros e que repita a identificação destes riscos periodicamente,
no mínimo a cada 3 anos.
Esta identificação pode ser documentada de várias maneiras. O Comércio Justo Fairtrade reconhece que todas as organizações
são diferentes. O critério não exige um levantamento completo de todos os membros para identificar os riscos. As próprias
organizações e seus membros sabem onde seus pontos fracos estão.
Um exemplo de identificação de riscos é um mapa da área da Organização de Pequenos Produtores, indicando os requisitos que
podem causar problemas em alguns povoados. O desenho abaixo é um exemplo de um mapa e é fornecido apenas como
orientação, caso uma organização o considere uma ferramenta útil.
A identificação dos riscos pode ser feita de várias maneiras a fim de se adequar à estrutura e atender as necessidades dos
membros e da organização. As OPP são livres para escolher como documentar a avaliação de risco.
Métodos de identificação podem incluir um mapa simples ou bastante detalhado, uma lista, um gráfico ou uma página de Excel com
uma grande quantidade de dados, por exemplo.

Comunidade A: Escritórios centrais da organização. Instalação de processamento com 20 trabalhadores: os requisitos de trabalho se
aplicam e as condições de saúde e segurança podem ser melhoradas. Instalação de processamento despejando efluentes sanitários no rio
- risco de contaminação.
Comunidade B: Nenhum risco identificado.
Comunidade C: Perto de floresta intacta (considerada de AVC). Risco de expansão da agricultura local e exploração madeireira ilegal.
Comunidade D: Campos em declives muito íngremes. Risco de erosão.
Comunidade E: Muito isolada, não há trabalhadores suficientes durante a época de colheita e não há escolas. Risco de trabalho infantil.
Comunidade F: A única fazenda que não é orgânica e muito dependente de pesticidas. Risco de uso de materiais proibidos e de não
cumprimento das medidas de segurança.

