Em 2018, pela primeira vez, uma cidade da União Europeia receberá o Prémio às Cidades da UE promotoras do Comércio Justo e
Ético. O Prémio constitui uma iniciativa da Comissão Europeia, lançada pela Direção-Geral do Comércio (DG Comércio) como
compromisso com a sua comunicação intitulada «Comércio para Todos» sobre política comercial e de investimento, publicada em
2015. Dada a sua neutralidade relativa às Nações Unidas e e aos seus conhecimentos especializados no âmbito do comércio
justo, ético e sustentável, o Centro de Comércio Internacional foi escolhido para ser o principal organismo de execução do Prémio.

FINALIDADE DO PRÉMIO
•

Reconhecer e celebrar as realizações e o impacto positivo das cidades nas áreas de sustentabilidade social,
económica e ambiental no comércio internacional.

•

Promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo para os pequenos produtores, conscientizando os cidadãos, os
decisores políticos e os empresários sobre programas de comercio justos, éticos e sustentáveis.

•

Incentivar as cidades a aprenderem umas com as outras e a partilharem boas práticas, destacando e valorizando as
práticas comerciais justas e éticas.

O Prémio é parte integrante dos esforços da UE para conscientizar sobre o modo como as decisões de compra dos consumidores
da UE podem afetar o meio ambiente e os meios de subsistência de pessoas de outros países – e sobre o papel que as cidades e
as autoridades locais devem desempenhar.

Promoção de pioneiros e
valorização de cidades
inspiradoras e das suas
práticas de comércio
sustentável

Reconhecimento
Maior visibilidade e
Apoio futuro do Centro de
prestigioso das cidades
oportunidades de ampliar Comércio Internacional a
que promovem o comércio a rede de contactos, vasta
um projeto de
justo e ético, sendo os
cobertura pelos meios de
desenvolvimento
comunicação
vencedores anunciados
sustentável liderado por
uma cidade
na cerimónia de entrega
do Prémio

Intercâmbio de boas
práticas no comércio justo
e ético entre cidades,
cidadãos decisores
políticos e empresas

QUEM PODE CANDIDATAR-SE?
Cidades da UE com mais de 20 mil habitantes que promovam o comércio justo e ético com países terceiros por meio de
projetos, programas, políticas ou práticas notáveis e inovadores.

COMO A SUA CIDADE PODE GANHAR?
Na candidatura, as cidades devem demonstrar o seu compromisso com os seguintes critérios:

1. Liderança, visão, estratégia
• A sua cidade registrou alguma manifestação de compromisso no domínio do «comércio com propósito»?
• A sua cidade integrou os pilares da sustentabilidade em seus processos de tomada de decisão?
2. Iniciativas e Compromisso
• A sua cidade está envolvida em iniciativas de cooperação multilateral e de conscientização?
• A sua cidade fomenta a prática de atividades de base popular justas e éticas e cria incentivos?
3. Impacto, resultados, realizações
• A sua cidade consegue demonstrar os resultados das políticas que adota?
• A sua cidade pode mostrar o impacto das práticas de comércio justo e ético nas comunidades comerciais?

POR QUE CIDADES E COMÉRCIO?
Tradicionalmente, as cidades constituem centros de comércio global, servindo de plataformas para as relações
económicas da Europa com o resto do mundo. Hoje em dia, mais de dois terços dos europeus vivem em cidades e
vilas que desempenham um papel fundamental no comércio e na conscientização sobre o consumo sustentável. Sendo
assim, as cidades da UE têm um grande potencial para impulsionar mudanças positivas para um comércio sustentável
e inclusivo.

CALENDÁRIO

Desenvolviment
odo Prémio

maio 2017 outubro 2017

Abertura de
candidaturas

7 de
dezembro de
2017

Prazo para
candidaturas

abril de 2018

Comité de
Avaliação

abril de 2018

Decisões
do Júri

Cerimónia do
Prémio /
Seminários

maio de
2018

27 de junho de
2018

Para mais informações sobre o Prémio, descarregar o formulário de inscrição e apresentar sua candidatura, visite o
sítio Web do Prémio:

www.trade-city-award.eu
Contacto:
Fairandethical@trade-city-award.eu

