PORTUGUÊS
novembro 2021

Nº 81

Análise

Comentários
ITGA

Entrevista

Relatórios de
Mercado

Visão Geral do
Mercado de 2021

Programa de Ingressos
Suficientes (PIS) o
elemento em falta na
cadeia de valor do setor

Embaixada da Noruega
no Maláui

10 Relatório dos Países
Membros ITGA

Ivan Genov

António Abrunhosa

Lillian Prestegard

Especialista em Tabaco
do ITGA

Chefe Executivo da ITGA

Oficial política na Embaixada
Real da Noruega
1

Índice
20
6
ÁREAS EM FOCO
Trabalho Infantil

COMENTÁRIOS
ITGA

6 Mensagem do Presidentede ITGA
Abiel Kalima Banda
8 Programa de Ingressos Suficientes (PIS) o
elemento em falta na cadeia de valor do setor
António Abrunhosa - Chefe Executivo da ITGA
12 Visão Geral do Mercado de 2021
Ivan Genov - Especialista em Tabaco do ITGA

20 INSTITUTO CRESCER LEGAL - BRASIL
Iro Schünke - Diretor presidente
do Instituto Crescer Legal
28 Argentina Programas para combater
o trabalho infantil
Roque Fleming - Câmara de Tabaco de Salta

32 Maláui Organização Internacional do Trabalho (OIT)
Precious Mkukumira: Oficial Nacional
de Projetos da OIT
34 Embaixada da Noruega no Maláui
Lillian Prestegard - Oficial política
na Embaixada Real da Noruega
48 Zimbabué Fundação ECLT
Fundação ECLT
50 Indonésia Alliance One International (AOI)
Michiel Reerink - AOI International Corporate Affairs
Director & Managing Director

ITGA Infográfico

4

4 Membros da ITGA

10 Programas/Iniciativas
de Trabalho Infantil
44 Preços das culturas

RELATÓRIO DOS PAÍSES
MEMBROS DO ITGA
24 Brasil

46 Itália

26 Salta, Argentina

30 Maláui

36 Zimbabué

40 Zâmbia

24
52 Índia

54 Estados Unidos de
América
56 EUA - Carolina do
Norte

57 República
Dominicana

Publicado pela International Tobacco Growers Association.
Para mais informações: António Abrunhosa, Chefe Executivo. Endereço ITGA Av. 1º de Maio - 99,
1º Dtoº - Apartado 5; 6000-086 Castelo Branco - Portugal | Contato: Tel: 00 351 272 092 583
Enviar: itga@tobaccoleaf.org | Local na rede Internet: www.tobaccoleaf.org

2

3

ITGA Infográfico

4

ITGA Infográfico

5

Mensagem do Presidente do ITGA

Mensagem do Presidente do ITGA
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
DO ITGA
Abiel Kalima Banda
Presidente do ITGA


ESTIMADOS PRODUCTORES DE TABACO, ESTIMADOS AMIGOS,
2021 tem sido mais um ano de limitações e incertezas. Do lado positivo, a
produção de tabaco recuperou numa série de mercados importantes. No entanto, outros sofreram fortemente, devido
ao aumento dos custos e à estagnação
dos preços, sendo incapazes de garantir
o desenvolvimento sustentável dos seus
negócios.
O mundo do tabaco enfrenta uma multiplicidade de desafios: desde as mudanças regulamentares impulsionadas pela
Organização Mundial de Saúde, o Food
and Drug Administration dos EUA e a Comissão Europeia a nível global e regional,
até aos ajustamentos específicos do mercado que têm um efeito imediato sobre a
cadeia de abastecimento mais vasta. Pode
ler mais sobre os últimos desenvolvimentos no nosso artigo especial: Visão Geral
do Mercado de 2021.
Esta edição do Tobacco Courier é
dedicada ao Ano Internacional para a
Eliminação do Trabalho Infantil. Facilitado e implementado pela Organização
Internacional do Trabalho, este é um
impulso de 365 dias para acabar com o
problema até 2025. O trabalho infantil
não é algo que acontece de forma isolada. O problema intensifica-se ou atenuase de acordo com a dinâmica da cadeia
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de abastecimento do tabaco. Todas as
questões que o afetam - desde os baixos
rendimentos ao descontentamento dos
agricultores até às condições climatéricas que afetam a cultura, acabam por
afetar o trabalho infantil. Tendo em conta os desafios intrinsecamente ligados
à dinâmica do mercado, num caso de
perturbações inesperadas, como a pandemia global, somos confrontados com
pressões adicionais e impacto acrescido
sobre o trabalho infantil.
As associações de produtores têm um
papel central a desempenhar nesta luta.
Estão melhor colocadas para abordar o
problema com uma abordagem holística, tendo a experiência de conhecer os
problemas urgentes do setor. Já estão
a fazer muito a este respeito, mas infelizmente são subestimados por muitos. O ITGA considera as suas associações membros em diferentes regiões as
plataformas perfeitas para chegar aos
agricultores, quer para trabalhar com
eles, quer para fornecer apoio quando
necessário. A revista apresenta muitos
exemplos sobre iniciativas relevantes
de eliminação do trabalho infantil que
estão a ser implementadas pelos nossos membros e têm mostrado resultados
tangíveis na luta contra o mesmo.
Em outubro, celebrámos o Dia Mundial dos Produtores de Tabaco. Uma

ocasião especial criada pelo ITGA há 10
anos para partilhar as boas práticas e
as contribuições positivas dos produtores de tabaco de todo o mundo na
sustentação das comunidades locais e
no apoio aos seus países. Este ano, a
nossa mensagem principal é: Os produtores de tabaco orgulham-se do seu
papel claro na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Infelizmente, o tabaco continua a ser
associado a fatores negativos que têm
impacto no crescimento e no ambiente
pelas ONG antitabagismo. Acreditamos
que isto acontece sem evidências. O
tabaco é ainda uma cultura legal, que
está a contribuir para o crescimento
económico, ajudando na prossecução
de objetivos importantes como a fome
zero, a ausência de pobreza, a qualidade
da educação e a sustentabilidade. Convidamos todos a aprenderem sobre os
mitos e factos sobre o tabaco: https://
www.tobaccoleaf.org/sustainability/
tobacco-growing-myth-and-facts/.
O ITGA continua a ser a única associação mundial de produtores de tabaco a
lutar pelos direitos do setor e a apoiar os
produtores através destes tempos difíceis.
Nesta qualidade, queremos homenagear,
nas nossas memórias e corações, aqueles
de nós que perderam a batalha contra o
vírus. Podem contar connosco!
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Programa de Ingressos Suficientes (PIS)
o elemento em falta na cadeia de valor
do setor
António Abrunhosa
Chefe Executivo
da ITGA


Os últimos dois anos foram um
desastre para a saúde. Em muitos
países, isto significou um regresso
trágico aos tempos difíceis após a
Crise Financeira Mundial de 2008. Além
disso, desta vez a situação foi agravada
pela morte de milhões de pessoas.
Elas são o ingrediente vital para ajudar
a recuperação das economias, mas
infelizmente já não estão entre nós.
O i m p a c to n o s n o s s o s p a í s e s
membros foi misto, sendo alguns
mais duramente atingidos do que
os outros. O mercado para a nossa

Mas mesmo com
preços muito mais
baixos, a procura cega
do lucro a curto prazo
criou problemas reais
de sustentabilidade
- com alguns casos
dramáticos de trabalho
infantil, desflorestação
e agravamento das
condições de trabalho.
8

produção sofreu muito menos do que
outros, como o demonstram os lucros
das principais empresas de tabaco.
A procura de tabaco aumentou este
ano e os preços são melhores do que
no ano passado em quase todos os
mercados. Infelizmente, na maioria dos
casos, ainda se encontram abaixo dos
custos de produção. Isto será agravado
pela subida ruinosa dos preços dos
combustíveis e da energia a que
assistimos recentemente.
Tudo isto contribui para a crescente
a m e a ça d a m u d a n ça ra d i ca l d e
estratégia por parte das principais
empresas de cigarros, apostando
em produtos não combustíveis, que
consomem muito menos tabaco, ou
nenhum tabaco. E a aposta está a
tornar-se séria, como mostra a proposta
da PMI ao governo britânico de proibir
to d o s o s c i ga r ro s co m b u st í ve i s ,
permitindo apenas alternativas como os
produtos heat-not-burn, como o IQOS.
Como se isto não fosse problema
suficiente, os produtores enfrentam
uma pressão crescente para cultivarem
a s s u a s c u l t u ra s d e u m a fo r m a
“sustentável” - económica, social e
ambientalmente.
Como todos sabemos, a procura
de tabaco mais barato por parte dos
compradores levou a um processo
de transferência da produção de
países desenvolvidos para países em
desenvolvimento, que se prolongou
por décadas. Mas mesmo com preços
muito mais baixos, a procura cega do
lucro a curto prazo criou problemas

Os agricultores
que levam os seus filhos
para os campos, fazem-no
frequentemente porque
não têm dinheiro para
mandá-los para a escola
ou para contratar mão de
obra remunerada.
reais de sustentabilidade - com alguns
casos dramáticos de trabalho infantil,
desflorestação e agravamento das
condições de trabalho.
Confrontadas com campanhas
mundiais pelo lobby antitabaco bem
financiado, as empresas reagiram com
métodos muito exigentes, como as Boas
Práticas Agrícolas (GAP) ou o Programa
de Tabaco Sustentável (STP). Ambas têm
medidas louváveis, mas a ideia básica
é punir os produtores que não jogam
conforme a lei, não só esquecendo-se
de recompensar aqueles que o fazem,
mas, mais perigosamente, ignorando
as causas profundas desses problemas,
principalmente a pobreza e o
rendimento insuficiente. Os agricultores
que levam os seus filhos para os
campos, fazem-no frequentemente
porque não têm dinheiro para mandálos para a escola ou para contratar mão
de obra remunerada. Os agricultores

que utilizam madeira barata cortada
nas florestas comuns, fazem-no
muitas vezes porque não têm meios
para pagar o carvão ou o gás para
curar o seu tabaco.
Falta uma parte da tabela, que é o
que poderia ser chamada o Programa
de Rendimento Suficiente (SIP), que
facilmente calcularia o preço do
tabaco que permitiria ao produtor
ter um negócio verdadeiramente
sustentável. Será diferente de país
para país, mas qualquer produtor
experiente com um pedaço de papel
e uma caneta pode simplesmente
mostrá-lo a um técnico de campo
do comprador. Isto é especialmente
necessário este ano, que a OIT se
dedicou à eliminação do trabalho
infantil.
O ITGA iniciou conversações
em 2001 com a IUF, o sindicato
internacional que reúne
t ra b a l h a d o re s a g r í co l a s , p a ra
enfrentar o problema do trabalho
infantil na produção de tabaco. BAT
juntou-se ao debate e isso levou
à criação da Fundação ECLT, a que
mais tarde se juntaram quase todas
as principais empresas de tabaco
fora da China e da Índia. ECLT tem
financiado projetos em vários
continentes, concentrando-se em
programas de conscientização para
os produtores e respetivos governos,
definindo padrões para as empresas
e programas de educação para as
crianças nas áreas de tabaco.
Após a IUF ter deixado a Fundação,
a desafiante tarefa de justificar a
necessidade de tratar a doença em
vez dos sintomas, como o GAP e o
STP fazem, recaiu inteiramente sobre
os ombros do ITGA. Reconhecemos
que não fomos muito bem sucedidos
nisto. No entanto, continuamos a ser
membros da ECLT, a fim de assegurar
que os interesses dos produtores
sejam tidos em consideração.
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Visão Geral do Mercado de 2021

Ivan Genov
Especialista em
Tabaco do ITGA

Echoing Tobacco Growers’ Voices since 1984

Desde o início de 2021, o ITGA começou a
partilhar com os membros notícias relevantes
relacionadas com o setor numa nova publicação mensal chamada Tobacco Monitor.
Compreende quatro categorias que cobrem
atualizações de culturas, alterações regulamentares, desenvolvimentos da indústria
do tabaco e iniciativas de sustentabilidade.
A informação é recolhida através dos mais
conceituados meios de comunicação social
da indústria tabaqueira e dos meios de comunicação empresarial, bem como através das
nossas fontes internas nos mercados tradicionais de cultivo do tabaco em todo o mundo.
Este artigo representa uma coleção de
peças de destaque cobertas pelo Tobacco

Monitor ao longo de todo o ano. Para análises mais detalhadas e informações adicionais,
consulte os relatórios individuais dos países
que são parte integrante de cada edição do
Tobacco Courier. Sugerimos também que siga
o Tobacco Atlas, onde se encontram os principais pontos de dados do setor do tabaco, que
está disponível gratuitamente no website do
ITGA: https://atlas.tobaccoleaf.org/
O nosso objetivo estratégico é continuar a
expandir e melhorar a qualidade dos nossos
compromissos. Como resultado, em breve
terá acesso a um novo produto que se concentrará no fornecimento de conteúdos áudio. Estamos ansiosos por continuar a trabalhar em
conjunto para o futuro sustentável do setor!

Produção Mundial de Folhas de Tabaco por Tipo de Tabaco
Fonte: Universal Leaf

*2021 Valores estimados em 4 de agosto de 2021
** 2022 Valores previstos
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Durante 2020, o mercado global de folhas
foi largamente dominado por perturbações
do Covid-19 que afetaram significativamente toda a cadeia de abastecimento, desde
os produtores até aos consumidores. Em
2021, a situação continua a ser volátil, mas
as métricas de primeira linha fornecem razões para um relativo otimismo nos principais
mercados. As expectativas de crescimento
global da produção são principalmente impulsionadas pelo Flue-Cured (FCV), com vários
países, principalmente Brasil, EUA e Zimbabué, responsáveis pelo esperado aumento da
produção. Os parágrafos seguintes destacam
acontecimentos importantes nos principais
mercados que estão a moldar a trajetória
futura do setor.
No início da temporada de 2021 em abril,
o Sindicato dos Agricultores de Tabaco do
Zimbabué elogiou a decisão do governo de
aumentar o limite de retenção da moeda
estrangeira da nação de 50% para 60%. Contudo, a aspiração inicial dos produtores era
de cerca de 70% a 80%, o nível apropriado,
segundo alguns, para permitir a cobertura
dos custos de produção. No entanto, a Associação de Produtores de Tabaco do Zimbabué
advertiu que a maioria dos produtores locais
se encontra numa armadilha de dívidas viciosa. O sistema de pagamento governamental
assegura que os produtores recebem apenas
parte do seu rendimento em dólares americanos, sendo a parte restante paga em dólares
zimbabueanos a uma taxa de câmbio inflacionada. Uma vez que os agricultores contraem
empréstimos em dólares americanos, têm
problemas a reembolsar os seus empréstimos. Isto também significa que apenas um
quarto do rendimento total acaba no país
Em setembro, o Conselho da Indústria e
Comercialização do Tabaco (TIMB) no Zim-

babué revelou as estatísticas finais que cobrem a temporada agrícola de 2021. Foram
vendidos mais de 210 milhões de kg de folhas
de tabaco, gerando cerca de 590 milhões de
dólares, um aumento anual de cerca de 14%
e 28% respectivamente. O preço médio de
2021 foi de 2,80 dólares, acima dos 2,50 dólares em 2020. A grande maioria (96%) do tabaco foi vendida por contrato, enquanto apenas
4% passaram pelos pisos dos leilões. O TIMB
também publicou estatísticas que sugerem
que mais de 67.000 agricultores se registaram para a próxima temporada de cultivo de
tabaco de 2021-2022. As primeiras expectativas para os volumes totais do próximo ano
sugerem um maior crescimento
Outro desenvolvimento muito importante
para o mercado está relacionado com iniciativas lideradas pelo governo. Em abril, o Ministro da Agricultura do Zimbabué anunciou
um plano para criar uma indústria tabaqueira
que valerá 5 mil milhões de dólares até 2025.
Durante o evento de abertura da temporada,
as partes interessadas foram informadas de
que o governo iria aumentar o financiamento
tanto para os grandes como para os pequenos produtores de tabaco para estimular
a produção. Como parte dos planos mais
amplos, a intenção é aumentar a produção
de tabaco para 300 milhões de kg por ano e
aumentar o financiamento local de 30% para
70% por hectare.
Em setembro, o governo do Zimbabué
aprovou o plano para gerar mais valor a
partir do tabaco através da localização do
financiamento, do aumento da produção e
da exportação de cigarros para o estrangeiro.
Estas iniciativas deverão resultar numa contribuição significativa para o PIB do país, na
geração de moeda estrangeira e no aumento
do emprego. A par da meta de aumentar a
produção, outros objetivos principais incluem
a diversificação e o aumento da produção de
outras culturas, incluindo canábis medicinal,
aumentando a contribuição da alternativa
para 25% dos rendimentos dos agricultores
até 2025.
No início do ano, a Associação de Produtores de Tabaco do Maláui (TAMA) revelou que
a produção de 2020 fechou em 114 milhões
de kg apesar de a procura exceder os 165
milhões de kg. A segunda vaga do Covid-19
atingiu fortemente o país, afetando as atividades de escritório e de campo, criando mais
complicações operacionais.
Em setembro, a AHL Tobacco Sales Ltd
partilhou os números finais acumulados das
colheitas de tabaco para a temporada de
2021 no Maláui. 123,7 milhões de kg foram
comercializados ao preço médio de 1,59 dó-

lares por kg, dos quais foram realizados lucros
num total de 197,1 milhões de dólares. Em
comparação, durante a temporada anterior
de 2020, o preço médio foi de 1,53 dólares
por kg, o que rendeu 174,5 milhões de dólares. A principal variedade de tabaco no Maláui é Burley, seguida de Flue-Cured e Dark
Fired. A rejeição cumulativa no mercado de
burley sem venda no leilão foi inferior a 11%,
muito inferior aos 60% registados no final da
temporada passada.
No entanto, ao longo do ano, o setor local
enfrentou múltiplos problemas. Os agricultores ameaçaram abandonar a cultura do
tabaco como resultado de pagamentos insustentáveis. Os produtores locais afirmam
que o sistema atual os torna mais pobres se
optarem por se dedicarem ao tabaco. Além

Em abril, o
Ministro da
Agricultura do
Zimbabué anunciou um
plano para criar uma
indústria tabaqueira que
valerá 5 mil milhões de
dólares até 2025.

disso, os agricultores afirmaram que, a menos
que o governo intervenha para se livrar do
sistema de contratos, provavelmente mudarão para outras culturas, tais como a soja. As
vendas nos pisos de leilão de Kanengo em
Lilongué chegaram a um impasse em agosto,
uma vez que os agricultores protestaram contra as elevadas taxas de rejeição e as baixas
ofertas feitas pelos compradores de tabaco.
As ofertas atingiram o mínimo de 0,50 dólares por kg, o que é inferior ao preço mínimo
da cultura estabelecido pelo governo. O Ministro da Agricultura, Lobin Lowe, exortou os
compradores a cumprirem os regulamentos
do país.
Também este ano, o Presidente do Maláui exortou os produtores de tabaco a mudar
para outras culturas de rendimento, incluindo
a canábis, pois não vê futuro na folha de ouro
devido aos lobbies anti-tabagistas que estão
a levar a um declínio no comércio do tabaco.
Nomeadamente, em preparação para o cultivo de canábis, o país criou uma Autoridade
Reguladora da Canábis. O tabaco contribui
em mais de 60% das receitas de exportação
do Maláui. Alguns críticos advertiram que a
mudança para a canábis seria difícil devido
à falta de competências e condições climáti-

cas inadequadas. Mais tarde, a Comissão do
Tabaco disse que a desinformação em torno
do setor, sugerindo que os agricultores deveriam cultivar culturas alternativas, está a
gerar confusão. Em vez disso, os agricultores
são encorajados a registarem-se em grande
número para a próxima temporada.
De acordo com o Sindicato Interestadual
da Indústria do Tabaco, SindiTabaco, as exportações de folhas de tabaco no Brasil, o
líder mundial nesta métrica, deverão registar um crescimento homólogo. A previsão é
apoiada por um inquérito que mostra que as
exportações poderão aumentar entre 2% e
6% em termos de volume e entre 6% e 10%
em termos de valor. Durante 2020, as exportações geraram 1,6 mil milhões de dólares
em receitas e ascenderam a 514 milhões de
kg. O tabaco representa 0,8% de todas as exportações no Brasil e 9,5% no estado do Rio
Grande do Sul, que alberga mais de metade
da produção de folhas de tabaco do país.
Devido a complicações criadas pelo Covid-19, em 2021, as empresas têm vindo a trabalhar com capacidade operacional reduzida,
em conformidade com os decretos governamentais. Os preços médios do FCV atingiram
1,87 dólares, contra 1,79 dólares. Burley está
também a negociar mais alto - 1,85 dólares
contra 1,62 dólares no ano anterior. A UE é
o principal destino do tabaco brasileiro, representando 41%, seguida da Ásia, África e
Médio Oriente.
A partir de setembro, o início da temporada de 2021-2022 no Brasil está a aproximarse rapidamente. As primeiras estimativas da
Afubra sugerem uma redução de aproximadamente 5% na área dedicada ao tabaco.
Durante a última temporada de 2020-2021,
a área total plantada no Brasil para o FCV, Burley, Comum, os três principais tipos de tabaco,
foi de 273.317 hectares (um pouco menos
de 6% de diminuição numa base anual). A
produção de tabaco em termos de volume
em 2020-2021 foi de 628.489 toneladas (um
decréscimo de cerca de 1%).
A produção de tabaco FCV nos Estados
Unidos (EUA) deverá recuperar para mais de
300 milhões de libras na temporada atual, em
comparação com uma expectativa anterior de
234 milhões de libras. Os potenciais contratos chineses estão a desempenhar um papel
central neste desenvolvimento.
A partir de setembro, a temporada nos
EUA está bem encaminhada em muitos estados importantes de cultivo de tabaco. A
Burley Stabilization Corporation (BSC) revelou
que a colheita de FCV está 90% completa. Os
preços tanto do FCV como do burley tendem
13

COMENTÁRIOS ITGA

a ser mais elevados em comparação com o
ano passado, devido à melhor qualidade da
colheita. Em termos de volume, o crescimento para o FCV é de 28%, enquanto que para
o burley é de 18%. Isto é em grande parte
motivado pelo retorno das compras pela China. Segundo a a Associação dos Produtores
de Tabaco da Carolina do Norte (TGANC), a
colheita na Carolina do Norte está também a
progredir com certas regiões na fase final da
colheita do campo. Enquanto a maioria dos
produtores exprime satisfação com as notas
recebidas, a fixação de preços continua a ser
uma preocupação, uma vez que as margens
permanecem pequenas.

O novo “Plano
Europeu contra
o Cancro” da
União Europeia (UE) de
4 mil milhões de euros,
anunciado no início de
fevereiro, baseia-se num
objetivo ambicioso de
criar uma geração livre
de tabaco até 2040, o que
significa que menos de 5%
da população consumiria
tabaco em 20 anos.
A Tobacco Board da Índia autorizou 97
milhões de kg para Karnataka na temporada
de 2021-2022, um aumento de 9 milhões de
kg em comparação com a temporada anterior. Os produtores de tabaco que passaram
a produzir outras culturas, como o gengibre,
na sequência da redução do tamanho da
cultura em 2020-2021 sofreram perdas, o
que intensificou a pressão sobre a Tobacco
Board para aumentar a orientação para 20212022. Houve também um problema com uma
percentagem significativa de tabaco de baixa
qualidade na região. Ao mesmo tempo, os
produtores de Andhra Pradesh ameaçaram
empatar os leilões se não se verificasse uma
melhoria nos preços do tabaco. Globalmente,
a segunda vaga de Covid-19 que atingiu o país
está a ter um efeito negativo sobre o setor.
14

A Tobacco Board da Índia estabeleceu um
tamanho de cultura para a região de Andhra
Pradesh para a temporada de 2021-2022 de
130 milhões de kg. Isto representa um aumento de 15 milhões de kg numa base anual.
A decisão é, sem dúvida, motivada pelos preços razoáveis oferecidos pelos comerciantes
para uma grande parte da última cultura de
tabaco.
Alterações regulamentares
Em junho, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) publicou um relatório que detalha o que descreve como tentativas dos
fabricantes para evitar a regulamentação de
cigarros eletrónicos e produtos de tabaco
aquecido. As principais conclusões do estudo incluem: os fabricantes de produtos
alternativos tentam evitar que os produtos
sejam regulamentados de modo a ficarem
dentro das lacunas regulamentares ou legislativas; espera-se que os fabricantes utilizem
argumentos relativos ao risco relativo das
diferentes categorias de produtos e à necessidade de uma regulamentação coerente
ao longo de uma série contínua de riscos.
Embora o documento tenha revelado que
mais do quádruplo do número de pessoas
abrangidas pelas medidas de controlo do tabaco recomendadas pela OMS do que em
2007, manifestou preocupação pelo facto de
as crianças que utilizam “sistemas eletrónicos de fornecimento de nicotina, tais como
cigarros eletrónicos, terem até três vezes
mais probabilidades de consumir produtos
de tabaco no futuro”. Os defensores da redução de danos denunciaram o relatório como
“absurdo e perigoso”.
A UE revelou um plano de 4 mil milhões
de euros para criar uma geração sem tabaco
até 2040

Fonte: ec.europa.eu
O novo “Plano Europeu contra o Cancro”
da União Europeia (UE) de 4 mil milhões
de euros, anunciado no início de fevereiro,
baseia-se num objetivo ambicioso de criar
uma geração livre de tabaco até 2040, o que
significa que menos de 5% da população consumiria tabaco em 20 anos. Para atingir este
objetivo, a UE pretende aplicar rigorosamente
o quadro de controlo do tabaco e adaptá-lo
aos novos desenvolvimentos e tendências do
mercado. As políticas futuras poderiam incluir
ambientes livres de fumo alargando-se aos cigarros eletrónicos e ao tabaco aquecido, uma

proibição total dos aromas e uma embalagem
simples para produtos novos.
Em maio, a Comissão da UE publicou um
relatório de avaliação da Diretiva da UE sobre
Produtos de Tabaco, a legislação que orienta a regulamentação do tabaco na região.
Embora elogie a diminuição da prevalência
do tabagismo desde que a versão atual do
documento foi aplicada, a Comissão apela a
uma aplicação mais forte a nível nacional e a
uma melhor consideração dos novos desenvolvimentos do mercado. O relatório destaca
as possibilidades de melhoria na rotulagem,
avaliação dos ingredientes, vendas transfronteiriças e produtos emergentes. A próxima
revisão da Diretiva dos Produtos de Tabaco
será uma parte importante na realização dos
objetivos da luta contra o tabagismo do Plano
Europeu contra o Cancro.
Cuidar da poluição das pontas de cigarro
será um tema central no futuro imediato

Fonte: Tavallai/Flickr
Os funcionários governamentais em França querem reduzir em 40% o número de
pontas de cigarro descartadas nos próximos
seis anos. De acordo com estimativas de especialistas, os fumadores locais atiram para
as ruas cerca de 23,5 mil milhões de cigarros
individuais por ano. O que é crucial é que o
Ministério do Ambiente francês queira que
as empresas tabaqueiras ajudem a resolver
o problema. Já existe uma lei de reciclagem
e anti lixo em França que exige que as empresas assumam a responsabilidade pelos seus
produtos após o seu “fim de vida”. A indústria
terá de contribuir com 80 milhões de euros
por ano para uma instituição recentemente criada que atribuirá o dinheiro a projetos
destinados a eliminar a poluição das pontas
de cigarro e a aumentar a conscientização.
Os custos adicionais para as empresas irão
provavelmente afetar toda a cadeia de abastecimento do tabaco.
No início de fevereiro, o Presidente francês
revelou também uma estratégia de 10 anos
para combater o cancro que inclui uma forte
posição sobre o tabaco. O governo fornecerá
1,7 mil milhões de euros para a investigação
científica, enquanto um dos principais objetivos é fazer com que a geração que vai fazer 20
anos em 2030 seja livre de fumo. Consequen-
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temente, os preços dos cigarros continuarão
a crescer enquanto os espaços sem fumo se
expandirão ainda mais.
O governo britânico está também a considerar um plano para forçar os grandes fabricantes de tabaco a pagar o custo anual da
limpeza das pontas de cigarro. De acordo com
estudos, esta é a forma mais prevalecente de
lixo no país.
Os produtos de tabaco aromatizados irão
enfrentar mais restrições no futuro

Fonte: csnews.com
Em abril, o Food and Drug Administration
dos EUA (FDA) anunciou que está a trabalhar
no sentido de emitir normas de produto propostas no próximo ano para proibir o mentol
como aroma característico nos cigarros e proibir todos os aromas, incluindo o mentol, nos
charutos. O FDA acredita haver fortes provas
de que uma proibição do mentol ajudaria as
pessoas a deixar de fumar. É provável que a
indústria traga desafios legais contra a decisão. Atualmente, os cigarros de mentol representam um terço do mercado dos EUA.
Notavelmente, o aroma a mentol nos cigarros
eletrónicos não faz parte desta decisão.
A nova administração americana está também a considerar a possibilidade de exigir aos
fabricantes de tabaco que baixem a nicotina
em todos os cigarros para níveis que já não
sejam viciantes. Se forem promulgadas, estas
políticas são suscetíveis de alterar radicalmente a dinâmica da indústria num dos mercados de tabaco mais rentáveis do mundo.
Uma nova proposta legislativa nos EUA
poderia levar a aumentos significativos dos
impostos sobre o tabaco e produtos de nicotina, num esforço para ajudar a financiar o
plano de gastos do governo de 3,5 biliões de
dólares. A proposta exige que o imposto por
1000 cigarros seja aumentado para 100,66
dólares. Os produtos de vaporização seriam
tributados à mesma taxa, sendo 1000 cigarros
iguais a 1.810 mg de nicotina. Os charutos,
o tabaco para fumar e o tabaco sem fumo
poderiam também ser afetados. A TGANC
manifestou a sua preocupação de que tais
mudanças pudessem ter um impacto negativo no setor nos EUA.
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O FDA
acredita haver fortes
provas de que uma
proibição do mentol
ajudaria as pessoas a
deixar de fumar.

de atualizar as regras que regem o mercado de cigarros eletrónicos. Os projetos de
regulamento sugerem o tratamento de tais
produtos como cigarros. A notícia fez cair o
preço das ações da RELX, a maior marca de
vapor da China. Ao contrário do mercado
tradicional do tabaco, dominado pelo monopólio estatal CNTC, o vapor permanece
em grande parte em mãos privadas. Os legisladores chineses apelaram à introdução
de uma proibição nacional de fumar em
locais públicos fechados, a fim de alcançar
os objetivos do Plano de Ação para uma
China Saudável. De acordo com inquéritos, o apoio a tais medidas excede os 90%.

O FDA dos EUA emitiu uma série de ordens de recusa de comercialização aos fabricantes em relação aos seus produtos de vaporização no mercado. A lista inclui centenas de
empresas e mais de um milhão de produtos.

As ações dos principais fabricantes chineses de cigarros eletrónicos sofreram um outro
golpe no início de agosto, depois de os meios
de comunicação social estatais terem noticiado os riscos de vaporização. Tais notícias dão
muitas vezes pistas sobre as alterações regulamentares que chegam. Entre as empresas
afetadas encontram-se a RELX Technology e
a Smoore International.

Altria Group tem de parar as importações e vendas do seu dispositivo de tabaco
aquecido IQOS de acordo com a decisão
da Comissão de Comércio Internacional
dos EUA, num caso de patente apresentado pela rival R.J. Reynolds Tobacco Co (a
subsidiária da British American Tobacco
(BAT) nos EUA). O caso passou à revisão
administrativa. Qualquer decisão final deve
ser assinada pelo Presidente antes de entrar em vigor. Altria fez uma pausa na implementação do IQOS no início deste ano.
O FDA dos EUA adiou para 11 de outubro
de 2022 o prazo em que os fabricantes de cigarros devem imprimir de novo novas advertências sanitárias nos seus produtos. O FDA
encoraja os fabricantes a apresentarem os
seus planos de conformidade até dezembro
de 2021. A decisão irá introduzir imagens que
cobrem 50% dos painéis frontais e traseiros
dos maços de cigarros, para além de 20% da
seção superior dos anúncios.

Desenvolvimentos da Indústria do
Tabaco
Em 2021, o foco de muitos dos principais
fabricantes de tabaco está nas categorias de
nicotina emergentes, tais como tabaco aquecido, vapor eletrónico e tabaco de mascar
moderno. A transformação é também um
tema importante com a maioria dos atores
internacionais a remodelarem ativamente
as suas estratégias comerciais. Além disso, o
futuro parece estar ligado não só a produtos
de risco reduzido mas também a categorias
para além da nicotina em geral.
Swedish Match planeia sair dos combustíveis

A direção dos regulamentos de vaporização
na China é crítica para o futuro da categoria
Fonte: tobaccobusiness.com

Fonte: forbes.com
Em março, a China mostrou a intenção

Em setembro, a Swedish Match anunciou a sua intenção de separar o seu negócio
de charutos através de um spin-off para os
acionistas e sair completamente do fabrico
de produtos de tabaco combustível. Esperase que isto seja concluído durante a segunda
metade de 2022, na melhor das hipóteses.
Atualmente, a empresa encontra-se entre os
líderes de mercado no mercado de charutos
dos EUA. O Chefe Executivo da empresa ob-

• As receitas líquidas aumentaram 14,2%
para 7,59 mil milhões de dólares.

Philip Morris
International (PMI)
fez dois investimentos
substanciais na
prossecução da
sua transformação
estratégica “para além
da nicotina”.
servou: “Este é outro marco para a concretização da nossa aspiração de nos tornarmos
uma organização totalmente livre de fumo
com uma clara posição de liderança em produtos de tabaco de mascar de risco reduzido,
incluindo ZYN, a maior marca de tabaco de
mascar moderna nos EUA e a nível mundial.
PMI fez duas aquisições substanciais na
sequência da sua estratégia de transformação

Fonte: pmi.com
Philip Morris International (PMI) fez dois
investimentos substanciais na prossecução da
sua transformação estratégica “para além da
nicotina”. Primeiro, a empresa celebrou um
acordo para adquirir a Fertin Pharma, líder
no desenvolvimento e fabrico de produtos
farmacêuticos e de bem-estar inovadores
baseados em sistemas de distribuição oral e
intra-oral, por 5,1 mil milhões de DKK (cerca
de 820 milhões de dólares). Posteriormente,
a PMI adquiriu a Vectura por 852 milhões de
libras esterlinas (cerca de 1,2 mil milhões de
dólares). A Vectura é uma fornecedora de
soluções inovadoras de administração inalatória de medicamentos que permitem aos
parceiros levar os seus medicamentos aos
pacientes. Os críticos da indústria do tabaco
manifestaram as suas preocupações sobre
a atual direção da empresa. A PMI pretende gerar mil milhões de dólares de receitas
líquidas a partir de produtos “para além da
nicotina” até 2025.
Destaques do segundo trimestre de 2021
da PMI:

• O rendimento operacional trimestral
ajustado foi de 3,45 mil milhões de dólares,
acima dos 2,8 mil milhões de dólares de há
um ano.
A empresa expediu 180,5 mil milhões
de cigarros e unidades de tabaco aquecido
durante o trimestre, mais 6,1% numa base
anual. As vendas de unidades de tabaco
aquecido aumentaram 30,2% em relação ao
trimestre de 2020 para 24,4 mil milhões de
unidades. As vendas de cigarros combustíveis
aumentaram 3,2% para 156,1 mil milhões de
cigarros individuais durante o mesmo período. Notavelmente, o IQOS ultrapassou os 20,1
milhões de utilizadores, dos quais aproximadamente 14,7 milhões mudaram completamente e deixaram de fumar. A PMI também
instou o governo britânico a proibir os cigarros nos próximos 10 anos, num movimento
em direção a produtos menos nocivos. Isto
vem juntar-se a uma proposta semelhante
feita no Japão.

A receita em moeda constante da Nova
Categoria da BAT aumentou 50%. A empresa adicionou 2,6 milhões de consumidores
à sua base de consumidores de produtos
não combustíveis, para atingir 16,1 milhões.
Em setembro, a BAT anunciou que a Vuse é
a marca número um global de vaporização
em termos de quotas de valor. A Vuse é líder
de categoria em quatro dos cinco principais
mercados mundiais de vapor (Canadá, França,
Alemanha e Reino Unido). Além disso, a dinâmica da BAT nos EUA em produtos de vapor
significa que a Vuse é agora líder em termos
de quota de valor em 22 estados.
JTI lançou um novo dispositivo de tabaco
aquecido no Japão

Fonte: ploom.clubjt.jp
A empresa anunciou também o lançamento do IQOS ILUMA, a mais recente adição ao
seu portfolio de produtos sem fumo. O novo
dispositivo torna-se o primeiro sistema de
aquecimento de tabaco da marca a introduzir a tecnologia de aquecimento por indução,
que não utiliza lâmina e não requer limpeza.
A série IQOS ILUMA oferece dois dispositivos
no Japão: IQOS ILUMA PRIME e IQOS ILUMA.
Os cigarros individuais recentemente concebidos (TEREA SMARTCORE STICK) devem ser
utilizados apenas com o IQOS ILUMA.
BAT lidera a categoria de vapor eletrónico

Fonte: buypodsnow.com
Destaques do primeiro semestre de 2021
da BAT:

Destaques do primeiro semestre de 2021
da Japan Tobacco International (JTI):
• As receitas aumentaram 11,1% para
1144,5 mil milhões de JPY.
• O lucro operacional ajustado em moeda
constante aumentou 26,9% para 365,1 mil
milhões de JPY.
Isto foi o resultado de ganhos de quota
em combustíveis em múltiplos mercados
e de ventos favoráveis contínuos de fortes
tendências de volume da indústria devido
a restrições de viagens em alguns mercados
maduros.
JTI lançou o Ploom X, o seu dispositivo
de tabaco aquecido da próxima geração, em
agosto de 2021. O dispositivo foi inicialmente
disponibilizado no Japão. Juntamente com o
dispositivo, novos cigarros individuais de tabaco aquecido estão também a ser lançados.
O aroma regular dos cigarros individuais de
tabaco é misturado com lamina, a parte mais
aromática da folha de tabaco.
Imperial Brands tem como alvo a Europa nos
seus recentes lançamentos de tabaco aquecido

• As receitas aumentam 8,1% numa base
de moeda constante para 12,2 mil milhões
de libras esterlinas.
• O lucro ajustado das operações aumentou 5,4% para 5,2 mil milhões de libras esterlinas.

Fonte: www.protagon.gr
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No início do ano, a Imperial Brands anunciou que a empresa está a passar por uma
transformação tanto a nível de gestão como
estratégico. A nova estratégia global da empresa baseia-se em 3 pilares com um horizonte temporal de 5 anos: Foco nos mercados de
combustíveis prioritários - (EUA, Alemanha,
Reino Unido, Austrália e Espanha); Impulsionar o valor do vasto portfólio da empresa dando prioridade aos países onde a empresa
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comercializar o Pulze no Japão, mas terminou
as vendas em meados de 2021. Um ponto de
diferenciação da proposta da Imperial é que,
ao contrário de outros produtos de tabaco
aquecido, o Pulze não requer um estojo de
carregamento.
Destaques do segundo trimestre e primeiro semestre de 2021 da Altria:
• As receitas líquidas do segundo trimestre
são de 6,9 mil milhões de dólares, um aumento de 8,9%

No entanto,
a disputa legal em
curso sobre patentes
de tabaco aquecido
atrasou a expansão
nacional do IQOS nos
EUA, que está agora
em pausa.
tem posições de liderança e saíndo daqueles
com uma posição mais fraca; Construir um
negócio direcionado para os Produtos de
Próxima Geração - concentrando-se no tabaco aquecido na Europa, Vapor nos EUA,
e tabaco de mascar em mercados europeus
selecionados.
Destaques do primeiro semestre de 2021
da Imperial Brands:
• As receitas líquidas são de 15,6 mil milhões de libras esterlinas, mais 6,1% numa
base anual.
• O lucro operacional ajustado é de 1,59
mil milhões de libras esterlinas, acima dos
1,46 mil milhões de libras esterlinas numa
base anual.
Em setembro, a Imperial Brands disponibilizou pela primeira vez na Europa os seus produtos de tabaco aquecido (Pulze em dispositivos e heatsticks iD em consumíveis) através
de lançamentos nacionais na República Checa
e na Grécia. Estas ações apoiam o compromisso da empresa em dar uma contribuição
significativa para a redução de danos. Neste
momento, o tabaco aquecido representa
cerca de 10% do total do setor da nicotina
tanto na República Checa como na Grécia,
prevendo-se um maior crescimento no futuro. Em 2019, a Imperial Brands começou a
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• As receitas líquidas do primeiro semester são de 13,0 mil milhões de dólares, um
aumento de 1,9%.
Altria expandiu a distribuição do IQOS
para lojas de retalho em todo o estado da
Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul e para o mercado metropolitano
da Virgínia do Norte. No entanto, a disputa
legal em curso sobre patentes de tabaco
aquecido atrasou a expansão nacional do
IQOS nos EUA, que está agora em pausa. No
segundo trimestre, o segmento de produtos
fumáveis registou um aumento de 1,4% do
volume de remessas de cigarros nacionais,
impulsionado principalmente por movimentos de inventários comerciais, parcialmente
compensados pela taxa de declínio da indústria. O volume de expedição de charutos registou um aumento de 8,1%.
Destaques do segundo trimestre de 2021
da KT&G:
• As vendas aumentaram 4,7% para 950,9
mil milhões de KRW (822 milhões de dólares).
• O lucro operacional desceu 11,8% para
326,4 mil milhões de KRW (282 milhões de
dólares).
Estes movimentos foram impulsionados
pelo crescimento do negócio de tabaco aquecido nacional e global, parcialmente compensado por uma queda de F/X. Na Coreia do
Sul, a empresa registou um desempenho de
volume combinado de 10,3 mil milhões de
cigarros individuais, menos 200 milhões de
unidades do que no segundo trimestre de
2020. A diminuição dos cigarros individuais
é compensada pelo crescimento do tabaco
aquecido. Notavelmente, a PMI distribui os
produtos de risco reduzido da empresa fora
da Coreia do Sul. A quota de mercado nacional da KT&G para a nova categoria é agora
de 39%. A nível internacional, a empresa
registou volumes de expedição de 11,9 mil
milhões de cigarros individuais, uma queda
anual de 14,4% afetada por declínios no Médio Oriente.

RELX Technology da China, uma das empresas de vaporização de mais rápido crescimento, destaques do segundo trimestre de
2021:
• As receitas líquidas são de 2.541,4 milhões RMB (393,6 milhões de dólares), um
aumento de 6,0% do que no primeiro trimestre de 2021
O desempenho da empresa foi impulsionado por um aumento nas vendas a distribuidores offline, que foi principalmente atribuído
à expansão da rede de distribuição e retalho.
O abrandamento do crescimento sequencial
das receitas no segundo trimestre deveu-se
principalmente a fatores externos, incluindo
a publicidade negativa sobre o vapor eletrónico, juntamente com o facto de o projeto de
regras anunciado em março de 2021 não ter
sido formalmente confirmado e de não terem sido revelados novos detalhes de implementação. Os impactos de fatores externos,
juntamente com condições meteorológicas
extremas recentes em várias províncias e restrições sociais mais rigorosas a nível nacional
devido a surtos de delta, irão provavelmente
persistir.
RELX International também anunciou um
acordo de parceria com agências comerciais
SAF para a distribuição exclusiva dos produtos
RELX em todo o Reino da Arábia Saudita. A
empresa também celebrou um acordo de fornecedor estratégico com a Spyder Cannabis
Inc no Canadá para oferecer à RELX produtos de vaporização em vaso fechado através
das suas lojas corporativas e de franquia,
comércio eletrónico e canais de atacado. A
expansão global da RELX poderia reordenar o
atual status quo de vaporização nos principais
mercados de vapor eletrónico.
Iniciativas de Sustentabilidade

país, o setor é frequentemente culpado pela
desflorestação no Zimbabué. Encontrar métodos de combustível alternativos será um
grande desafio para os produtores locais no
futuro. Entretanto, a Comissão Florestal do
Zimbabué saudou os produtores de tabaco na
maior parte do país pela criação de parcelas
de madeira para a cura da folha dourada no
âmbito do Programa de Energia da Madeira
do Tabaco (TWEP), uma medida que ajudará
a evitar a desflorestação. Segundo especialistas, o Zimbabué está a perder pelo menos
330.000 hectares de florestas por ano devido
à desflorestação.
2021 é o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil

Fonte: ilo.org
O SindiTabaco fez uma declaração que
apontava os progressos significativos que o
Brasil fez na batalha contra o Trabalho Infantil. Como um exemplo claro do compromisso
a longo prazo da organização com a causa é
o lançamento do seu programa O Futuro é
Agora em 1998, quatro anos antes do início
do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil da
Organização Internacional do Trabalho. Com
o passar dos anos, estas iniciativas evoluíram
e deram origem ao Instituto Crescer Legal,
que já beneficiou 500 adolescentes em zonas
rurais. O instituto foi pioneiro em programas
de aprendizagem profissional para os jovens
das zonas rurais, qualificando adolescentes
através de cursos de gestão rural e de empreendedorismo.
O emergente negócio legal da canábis é
um foco principal para as atividades do país
e das empresas

A desflorestação é um grande problema
no Zimbabué

Fonte: NYT

um processo de entrega de produtos de canábis aos clientes. Os utilizadores poderão
cultivar até 3 plantas para uso pessoal. O imposto sobre as vendas ascenderá a 9% para o
estado e outros 4% divididos entre o condado
e o governo local. Haverá também uma taxa
adicional de distribuidor de 0,03 dólares por
mg de THC.
O governo federal alemão encomendou o
crescimento da canábis medicinal para venda
em drogarias em todo o país. A canábis será
vendida diretamente às drogarias por um preço de 4,30 euros por grama sem pagamentos
em excesso. A Alemanha pretende cultivar
10.400 kg de canábis medicinal nos próximos
quatro anos. Até agora, as drogarias têm vindo a importar canábis medicinal, que ainda
será permitida sob o novo regime.
O Governador da província de Jujuy na
Argentina propôs aos produtores de tabaco que começassem a cultivar canábis em
vez de tabaco. No entanto, algumas partes
interessadas do setor argumentaram que a
cultura continuará a ser a principal fonte de
rendimento para os próximos anos, pelo que
os produtores devem lutar para continuar a
cultivar tabaco. A Argentina é um dos mercados que tem uma atitude mais favorável à
categoria de canábis emergente do ponto de
vista regulamentar.
As autoridades no México aprovaram novas regras que regulamentam o uso de canábis
para fins medicinais, permitindo às empresas
farmacêuticas iniciar a investigação. De acordo
com os regulamentos, as empresas precisam
de: Obter autorização do regulador sanitário
local COFEPRIS; Cumprir os regulamentos rigorosos relativos à sementeira, cultivo e colheita
de canábis; Conduzir investigação em laboratórios controlados e independentes. Neste
momento, a exportação de canábis cultivada
no México continua proibida mas a legalização
do uso recreativo está na fase final de desenvolvimento regulamentar.
Marrocos poderia permitir a produção, a
exportação e a venda nacional de canábis para
uso medicinal. A medida destina-se a ajudar
os agricultores nas montanhas do Rife. Isto é
agora possível porque os críticos abandonaram a sua oposição após as Nações Unidas
terem retirado a planta da sua lista de estupefacientes rigorosamente controlados. No entanto, o uso recreativo continuaria proibido.

Fonte: globalpressjournal.com
Os comerciantes de folha que operam no
Zimbabué terão de financiar a plantação de
árvores em 0,2 hectares por cada hectare de
tabaco contratado a partir deste ano. Devido à grande escala do cultivo de tabaco no

Os legisladores em Nova Iorque, EUA,
concordaram em legalizar a marijuana para
uso recreativo. A lei poderia trazer potencialmente 350 milhões de dólares em receitas
por ano. As novas regras permitirão a venda
a adultos com mais de 21 anos e estabelecer

BAT lançou o seu primeiro produto CDB,
VUSE CBD Zone. A fase piloto do projeto será
levada a cabo em Manchester, Reino Unido,
com novos planos de lançamento programados para o final de 2021. A BAT também assinou um acordo de colaboração estratégica

com a Organigam centrado na investigação
e desenvolvimento de produtos de canábis
para adultos com um enfoque inicial na CBD.
A abordagem multicategoria e a aspiração
da empresa de ir “além da nicotina” está no
centro do objetivo de construir “Um Amanhã
Melhor”. A empresa observou que a canábis
desempenhará um papel no seu futuro à me-

O SindiTabaco
fez uma
declaração que
apontava os progressos
significativos que o Brasil
fez na batalha contra o
Trabalho Infantil.
dida que se move para reduzir o impacto dos
seus produtos na saúde. “Penso que [vaporizador CBD] faz parte do futuro, mas o desafio
atual é reduzir os danos nas alternativas ao
tabaco e nicotina, encorajando as pessoas a
mudar” - o diretor de comercialização da BAT.
PMI começou a explorar a indústria da canábis pelas suas possibilidades de mercado.
No entanto, o seu foco continua firmemente centrado em produtos livres de fumo. Ao
contrário de outros fabricantes líderes, que já
investiram na canábis, tais como Altria, BAT
e Imperial Brands, a PMI tem sido até agora
mais conservadora nesta avenida.
A Autoridade do Tabaco da Tailândia
(TOAT), um dos maiores fabricantes de tabaco
do mundo, espera que as vendas de canábis e
cânhamo ajudem a compensar o declínio do
rendimento das categorias tradicionais de tabaco. A TOAT está a elaborar um regulamento para dar à organização a autoridade para
cultivar e produzir tais produtos para serem
utilizados em medicina e cosmética. Um dos
principais impulsionadores para o potencial
desenvolvimento da canábis e do cânhamo é
a receita fiscal esperada. A TOAT visa encorajar 13.500 produtores de tabaco a mudarem
para o cânhamo ou canábis para aumentar
os seus rendimentos. A autoridade diminuiu
as suas compras de folhas de tabaco de 20
milhões de kg por ano para 13 milhões de
kg por ano. A TOAT pretende também criar
uma subsidiária para passar a dedicar-se ao
negócio do cânhamo. Em setembro, a TOAT
assinou um memorando de entendimento
para o negócio do cânhamo com a Santa Fe
Farms (Tailândia) Co., uma subsidiária da US
Santa Fe Farms LLC.
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INSTITUTO CRESCER LEGAL
- BRASIL
Entrevista original fornecida em Português

Iro Schünke
Diretor presidente do Instituto Crescer Legal.
(Também presidente do Sindicato Interestadual
da Indústria do Tabaco – SindiTabaco)

ITGA: Qual é a extensão atual das práticas
de trabalho infantil no Brasil?
Iro Schünke: A realidade no mundo
aponta para números que chegam a 160
milhões de crianças e adolescentes submetidas ao trabalho infantil, sendo 8,2
milhões na região da América Latina e
Caribe. No Brasil, as estatísticas são de
que 1,768 milhão de crianças e adolescentes até 17 anos exercem atividades
laborais. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 2019, a maior concentração de trabalho infantil estava na faixa
etária entre 14 e 17 anos, representando
78,7% do total.
Em relação ao trabalho infantil no campo,
as estatísticas mostram que, no mundo, o
trabalho infantil nas lavouras representa
72% do total. Já no Brasil, a porcentagem
é bem menor, pois 24,2% das crianças e
adolescentes em situação de trabalho estavam em atividade rural em 2019. E a
cultura do tabaco contribuiu para a redução nos índices de trabalho infantil rural,
pois conforme apontaram os censos realizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), entre os anos de

2000 e 2010 houve redução de 58% nos
casos de trabalho infantil na produção
de tabaco no Brasil, ao passo que a área
de plantio havia dobrado naquela década. É fato que temos ainda um caminho

Diante deste cenário, nós, do Instituto
Crescer Legal, temos o propósito de fazer
nossa parte, atuando para que as crianças e adolescentes que vivem nas áreas
produtoras de tabaco estejam na escola
- estudando e se preparando para o futuro - e bem longe de atividades impróprias
para suas idades.

No Brasil,
as estatísticas são de
que 1,768 milhão de
crianças e adolescentes
até 17 anos exercem
atividades laborais.

ITGA: O Programa Crescer Legal existe há
mais de 15 anos. Você pode compartilhar
conosco mais detalhes sobre a iniciativa?
(Qual é a história, alcance e realizações
do programa?)

a percorrer para a completa erradicação
do problema, mas o resultado é expressivo se comparado ao de outras culturas
agrícolas e à média nacional de redução
de 10% no trabalho infantil no mesmo
período.

Iro Schünke Diretor presidente do Instituto Crescer Legal.
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Iro Schünke: Na verdade, há mais de 20
anos, desde 1998, o setor do tabaco conta com programas de prevenção ao trabalho infantil. As ações iniciaram com um
pacto intersetorial pela erradicação do
trabalho infantil e lançamento do programa O Futuro é Agora!, uma iniciativa que
teve constantes atualizações para atender normas legais que foram surgindo e
para maximizar os resultados obtidos. Em
2011, o então O Futuro é Agora! passou
a ser chamado Programa Crescer Legal e
a atuação recebeu incrementos nas atividades de incentivo à educação dos filhos
dos produtores, em especial aos adolescentes, pois a nova legislação brasileira
passou a proibir o trabalho na agricultura até os 18 anos. As ações tiveram ênfase na conscientização dos produtores
integrados e da sociedade, bem como no
incentivo à qualificação do jovem rural.
E, em 23 de abril de 2015, um novo passo
foi dado com a criação do Instituto Crescer Legal, que chegou com a missão de
combater o trabalho de crianças e adolescentes no meio rural, em especial na
cadeia produtiva do tabaco, por meio de
ações no campo cultural, educacional, socioassistencial, em atendimento à legislação e de forma articulada com as várias
instituições que atuam com os mesmos
propósitos. Fundado por pessoas físicas
ligadas à agricultura, à educação e aos

direitos da criança e do adolescente e
mantido por indústrias do setor de tabaco, o Instituto visa oferecer subsídios para
que o jovem permaneça e se desenvolva
no meio rural, através de oportunidades
de geração de renda e do desenvolvimento das suas habilidades e potencialidades. Desde então, por meio do Programa de Aprendizagem Profissional Rural,
proporciona a participação em cursos
voltados ao empreendedorismo e gestão
rural. Por meio da lei da aprendizagem
vigente no Brasil, os adolescentes têm a
carteira assinada, salário proporcional e
certificação, porém no Crescer Legal, as
atividades práticas não ocorrem nas empresas contratantes, mas sim no curso de
aprendizagem. Até 2020, o Instituto Crescer Legal já beneficiou diretamente, com
o Programa de Aprendizagem e outras
iniciativas, mais de 500 jovens rurais de
diferentes municípios do Sul do Brasil.
ITGA: Na sua opinião, quais são os principais desafios do combate ao trabalho
infantil no Brasil? Quais são as principais
lacunas nos esforços para eliminar o problema que você identificou?
Iro Schünke: Quando se trata de trabalho
infantil no campo, entre os principais problemas no Brasil, estão a falta de oportunidades para adolescentes, especialmente no meio rural, e a carência de uma
educação contextualizada e atrativa ao

jovem do campo. Outro problema identificado é a questão cultural de que os
adolescentes devem aprender a trabalhar
trabalhando e essa crença faz com que os
pais incentivem os filhos a começarem a
trabalhar cedo.

Quando se trata
de trabalho infantil
no campo, entre os
principais problemas
no Brasil, estão a falta
de oportunidades
para adolescentes,
especialmente no meio
rural, e a carência
de uma educação
contextualizada e
atrativa ao jovem do
campo.

ITGA: Qual é o papel do governo no combate ao trabalho infantil no Brasil?
As regulamentações / práticas apropriadas estão codificadas na legislação local?
Qual é o nível de aplicação?
Iro Schünke: No Brasil, o ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente), criado em
1990, há 31 anos, é a lei que cria condições de exigibilidade para os direitos
da criança e do adolescente que estão
definidos no artigo 227 da Constituição Federal. O artigo 227 diz: “É dever
da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e
ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão”. Entre as normas estabelecidas pelo ECA está a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de 18 anos e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo
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campo’, realizado em parceria com a
Universidade de Santa Cruz do Sul, que
capacita jovens adolescentes rurais
para a comunicação em rádio e elas fazem gravações de programas sobre temas relacionados ao universo feminino
e dos jovens do campo.
ITGA: O Programa Crescer Legal tem sido
destacado como um caso de sucesso por
muitas instituições, incluindo a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Você
já pensou em implementá-lo ou ajudar a
implementá-lo em outros países?

na condição de aprendiz, a partir de 14
anos.
Como os contratos das indústrias de tabaco com os produtores integrados proíbem o uso de mão de obra de menores de
18 anos na produção de tabaco e exigem
a comprovação de que todas as crianças
e adolescentes que vivem nas propriedades produtoras de tabaco estejam
frequentando a escola regularmente,
houve adaptação significativa à legislação, o que revela que os produtores estão conscientes. Para proporcionar mais
oportunidades aos jovens do campo sem
que entrem precocemente no mundo do
trabalho, o Instituto Crescer Legal possibilita a contratação com aprendizes para
que continuem estudando e se desenvolvendo para estarem melhor preparados
para o mundo do trabalho.
ITGA: Quais são os principais ingredientes para um programa bem-sucedido de
eliminação do trabalho infantil?
Iro Schünke: Acredito que, para ser bem
sucedido, um programa deve oportunizar
as mudanças de crenças de que é preciso
aprender a trabalhar trabalhando desde muito jovem. Na verdade, o trabalho
precoce prejudica o desenvolvimento físico e psíquico e as estatísticas mostram
que as pessoas mais empobrecidas são
justamente aquelas que começam a trabalhar muito cedo. Além da busca por
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atualização das crenças arraigadas, é importante que o programa leve as pessoas
a verem oportunidades de vida e, também oportunize geração de renda.
No nosso caso, do Instituto Crescer Legal, buscamos contemplar todas essas
frentes. Os jovens são contratados pela
legislação da aprendizagem com salário
proporcional para frequentarem curso
de empreendedorismo e gestão rural.
Nesse período, eles são levados a refletir

As famílias
também são
chamadas a participar das atividades
para que percebam que os jovens
estão evoluindo e
se conscientizem
de que submeter os
filhos a atividades
impróprias para a
idade é prejudicial.

sobre quais as possibilidades de vida e
incentivados a pensar sobre o futuro e a
montar suas próprias estratégias para alcançar os objetivos. As famílias também
são chamadas a participar das atividades
para que percebam que os jovens estão
evoluindo e se conscientizem de que submeter os filhos a atividades impróprias
para a idade é prejudicial.

Iro Schünke: Depois de seis anos de
experiência e adequações, inclusive
pelas necessidades impostas pela pandemia, pode-se afirmar que as ações
do Instituto Crescer Legal atingiram
a maturidade. É bastante perceptível
que o Programa de Aprendizagem faz
diferença positiva nas vidas dos jovens
abrangidos, das famílias e das comunidades onde eles vivem. Boa parte
dos jovens aprendizes tornam-se embaixadores das ideias do Instituto, de
que a via da educação e do aprendizado é o melhor caminho para um futuro
de sucesso e de que os jovens devem
estudar e se preparar. Temos certeza
que o Crescer Legal pode sim servir
de modelo a ser replicado para outros
países onde o trabalho infantil é um
problema a ser superado.

Boa parte dos
jovens aprendizes
tornam-se embaixadores
das ideias do Instituto, de
que a via da educação e
do aprendizado é o melhor
caminho para um futuro
de sucesso e de que os
jovens devem estudar e se
preparar.

E a sociedade brasileira já tem dado
demonstrações da importância da
atuação do Instituto em benefício
do jovem do campo. Uma mostra
disso foi o reconhecimento como
prática de referência de justiça e
cidadania em nível nacional com a
homenagem no Prêmio Innovare.
Em 2020, o Programa de Aprendizagem Profissional Rural foi destaque
na 17ª edição do Prêmio Innovare,
sendo a prática “Aprendizagem profissional como alternativa ao combate do trabalho infantil no meio
rural” homenageada na categoria
Justiça e Cidadania entre 646 inscritas de todo o país.

ITGA: Quais são seus planos futuros em
relação ao trabalho com os jovens, além
de seus projetos atuais? O que é necessário para manter os jovens engajados
nessas iniciativas?
Iro Schünke: Os aprendizes rurais são
engajados e muito felizes por receberem seus primeiros salários ao mesmo
tempo em que aprendem mais e participam de atividades interessantes como
viagens de estudo e interações com
suas comunidades. São estudos e experiências que abrem novas perspectivas
e ampliam horizontes, fazendo com que
os jovens percebam opções de futuro,
despertem para o empreendedorismo
e, com isso, muitos deles passam a considerar o meio rural em seus projetos
de vida. Além disso, depois do período
do curso como jovens aprendizes, são
oferecidas outras oportunidades aos
egressos. Algumas delas são realizadas
com apoio de parceiros, como o ‘Programa Nós por Elas – A voz feminina do
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Questões sobre o Trabalho Infantil:

Relatório do país: Brasil

P o r favo r, i n d ique d e fo rma
abreviada, a presença ou ausência de problemas de trabalho infantil no seu mercado.
Q uai s são o s pri n cipai s d esafios no combate ao trabalho
infantil na sua região?

Afubra
Brazil

Evolução das culturas:
Qual é a situação atual da produção de tabaco no seu país:
No Brasil, principalmente na região
Sul-Brasileira (Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná) a safra 2020/2021
está encerrada e inicia-se a safra
2021/2022, que está na fase de plantio
dos pés de tabaco nas lavouras. A estimativa, por meio de pesquisas com os
associados da Afubra, indica uma redução na área de plantio, em torno de 5%.
Problemas/alterações climáticas:
A safra 2020/21 foi repleta de altos
e baixos. No início do plantio, tivemos
estiagem nos três Estados do Sul, porém,
na grande maioria das regiões, o tabaco
se desenvolveu normalmente, pois, após
a escassez de chuva, o clima melhorou e
tornou-se favorável para uma produção
normal e de ótima qualidade. Em algumas áreas, houve um período mais longo
e severo de seca, tendo ocasionado uma
perda um pouco mais acentuada para
alguns produtores. As regiões mais afetadas foram o noroeste do Rio Grande do
Sul e o oeste de Santa Catarina (região
de produção de Burley) e, na fase final
de desenvolvimento do tabaco, o norte,
o noroeste e o oeste do Paraná, maior
concentração do plantio de Virginia afetando mais no final da colheita. Nessas
regiões, a estiagem afetou, também, outras culturas. Em comparação ao clima
da safra passada, nesta safra, a estiagem
foi menos danosa. Embora muitos produtores tenham sido afetados, a seca
ocorreu em menor intensidade. Ainda
assim, trouxe perdas e redução da renda
para as famílias atingidas.
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Qual é o número de produtores envolvidos na temporada atual
versus a temporada passada:
Famílias Produtoras Sul-Brasileira
Tipo/Safra

19/20

20/21

∆%

Virgínia

564,962

572,732

1.4%

Burley

58,912

49,260

-16.4%

Comum

9,147

6,497

-29.0%

Total

633,021

628,489

-0.7%

Quanto é a área plantada em hectares - temporada atual versus
temporada passada:
Área (ha) Sul-Brasileira
Tipo/Safra

19/20

20/21

∆%

Virgínia

114,000

109,870

-3.6%

Burley

28,080

24,311

-13.4%

Comum
4,350
				

3,437

-21.0%

137,618

-6.0%

Total

146,430

No Brasil, esta situação está contornada, por ações realizadas, descritas na
próxima questão.
P o r favo r, partil h e d etal h es
sobre as iniciativas locais que
tiveram lugar, de modo a eliminar o trabalho infantil.
A Afubra mantém, desde 1991, o
Projeto Verde é Vida, que atua, diretamente, com escolas situadas em municípios produtores de tabaco, no Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Em 2020, mesmo de forma remota devido a pandemia da Covid-19, atuou em
102 municípios, em parceria com 296
escolas. Por meio do Projeto Verde é
Vida são realizadas ações de sensibilização/conscientização e preservação/
recuperação ambiental, sustentabilida-

de e ações voltadas à educação rural.
Algumas ações realizadas:
- O Programa Bolsa de Sementes é desenvolvido há 19 anos em parceria
com a Universidade Federal de Santa
Maria UFSM/RS. As escolas parceiras
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná coletam sementes de espécies nativas que são armazenadas
no banco de sementes numa câmara
fria para depois serem distribuídas.
Assim, preserva-se cada espécie conforme a delimitação territorial e se
promove a diversificação genética.
Desde o seu início, já foram coletados
26.922,70 quilos de sementes.
- Coleta de Óleo Saturado – em
13 anos, o Programa já recolheu
1.301.656 litros, em parceria com
escolas e entidades dos três Estados
do Sul do Brasil. O óleo saturado é
transformado em biodiesel na usina da Afubra e usado nos veículos e
equipamentos da entidade. As escolas recebem uma bonificação a cada
litro de óleo saturado coletado.
- Grupos Ambientais e Pesquisa Científica - ações que auxiliem as escolas a
promover uma educação voltada ao
meio rural, bem como, oficinas de
contra turno;
- CAD - Curso de Atualização a Dis-

tância para professores, visando uma
educação voltada ao meio rural;
- Campanha MuDáAlimento - consiste na troca de um quilo de alimento
não-perecível por uma muda de árvore nativa da Mata Atlântica e Bioma
Pampa. Ocorre em todas as filiais da
Afubra, no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná. Em 2021, doou 30
mil mudas de árvores e arrecadou 30
mil quilos de alimentos que foram
doados para entidades assistenciais.
- Cartilhas e manuais: são distribuídos
gratuitamente e disponibilizados no site
da Afubra, abordando temas como Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
florestas, lixo, defensivos agrícolas, educação rural, valorização da propriedade
rural, convivência familiar e outros.
Outro destaque são os Ciclos de
Conscientização sobre saúde e segurança do produtor e proteção da criança e
do adolescente, realizado desde 2009,
itinerante no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná. Realizado pelo SindiTabaco e Afubra, já reuniu mais de 30
mil famílias nos encontros.
Também podemos citar o Instituto
Crescer Legal, cujas ações focam o adolescente do campo, e as ações de cada
empresa fumageira.

Volume de tabaco produzido na temporada atual em relação à
temporada passada:
Produção (t) Sul-Brasileira
Tipo/Safra

19/20

20/21

∆%

Virgínia

259,067

245,041

-5.4%

Burley

27,230

25,169

-7.6%

4,100

3,107

-24.2%

290,397

273,317

-5.9%

		
Comum
		
Total

Custos médios de produção para a temporada atual e a última
temporada:
Custo médio de produção safra 2020/2021 – Virginia US$ 1,85 e Burley US$ 1,63
Custo médio de produção safra 2019/2020 – Virginia US$ 1,85 e Burley US$ 1,56
Preço médio para a temporada atual e a última temporada:
Preço (US$/Kg) Sul-Brasileira
Tipo/Safra

19/20

20/21

∆%

Virgínia

1.,79

1.97

10.1%

Burley

1.62

1.85

14.2%

Comum

1.21

1.33

9.9%

Total

1.76

1.96

11.4%

AFUBRA, Brasil, Celebrações do Dia Mundial do Produtor de Tabaco. 28 de Outubro
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Relatório do país: Salta, Argentina
Texto original fornecido em Espanhol

Coprotab Cooperativa
de Productores
Tabacaleros de Salta

Desenvolvimento das culturas:
Qual é a situação atual da produção de tabaco no seu país: planta,
colheita ou entrega (contrato e/
ou leilões)?
A fase de plantação, que se estende até
dezembro, está a começar.
P r o blema s
climáticas:

/

altera ç õ e s

Até agora não tem havido problemas.
O baixo nível de água pode ocorrer com
forte calor que aumenta a evapotranspiração e diminui o rendimento dos fluxos
de irrigação.
Qual é o número de produtores
que participam na temporada
atual em comparação com a temporada anterior?
2019/2020 1.699
2020/2021 1.794
2021/2022 (Estão em curso os trabalhos
de inscrição para esta temporada).
Qual é a área plantada em hectares na temporada atual, em
comparação com a temporada
anterior?
COLHEITA		
2019/20		
2020/21		

Ha plantados
20.495,21
20.425,56

Volume de tabaco produzido na
temporada atual em comparação
com a temporada anterior?
COLHEITA
2019/20
2020/21
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Kg produzidos
34.954.608
37.480.969

Custos médios de produção da
temporada atual e da última
temporada:
2020/2021 $ 646.872 (U$1,00 =$41,70)
2021/2022 $ 970.308 (U$1,00 =$60,75
Preço médio da temporada atual
e da última temporada:
2019/2020 $100,13 (U$1,00 = $60,75)
2020/2021 $154,47 (U$1,00 = $91,50)
Questões relacionadas com o trabalho infantil:
Desempenha um papel de liderança na
Rede de Empresas contra o Trabalho Infantil, que tem o apoio técnico da Comissão
Nacional para a Erradicação do Trabalho
Infantil (CONAETI), bem como o aconselhamento da UNICEF e da OIT.
Como consequência, uma percentagem
muito elevada de trabalho infantil foi erradicada e, se houver algum remanescente,
este tem lugar num contexto de marginalidade e ilegalidade, dado que a República
Argentina tem um apoio jurídico eficaz
que a reprime e desencoraja, incluindo
as seguintes leis: 25.255/2000 (Ratificação da Convenção nº 182 da OIT sobre as
piores formas de trabalho infantil, 1999)
24.650/1996 (Ratificação da Convenção
nº 138 da OIT relativa à Idade Mínima de
Admissão ao Emprego, 1973); 26.390/2008
(Proibição do Trabalho Infantil e Proteção
do Trabalho Adolescente) e 26.847, promulgada em 2013, incorporada no Código Penal art. 148 bis, que estabelece: “É punível
como infração penal trabalhar como criança”. Será punido com pena de prisão de 1
(um) a 4 (quatro) anos quem tirar proveito
económico do trabalho de uma criança, em
violação da regulamentação nacional que
proíbe o trabalho infantil....

Argentina

Por favor, partilhe detalhes sobre
as iniciativas locais que tiveram
lugar a fim de eliminar o trabalho infantil.
Existem quatro iniciativas na província
para erradicar o trabalho infantil no setor:
Programa Porvenir, desde 2003, 115 participantes por campanha.
Jardines de Cosecha, desde 2009, 600
participantes por campanha.
Jardín Crecer, desde 2015, 180 participantes por campanha.
Buena Cosecha, desde 2021, 600 participantes por campanha.
O objetivo é tentar prevenir e erradicar
o trabalho infantil.
Todos os programas procuram melhorar a qualidade de vida das crianças e das
suas famílias, trabalhando com todos os
membros da família e da cadeia de valor
da produção de tabaco.
A substituição dos fogões tradicionais
pelos de cura a granel e a criação de centros de secagem comunitários foram decisivos para pôr fim ao costume ancestral dos
trabalhadores da colheita de incorporar os
seus filhos pequenos em algumas das suas
tarefas habituais no acondicionamento do
tabaco.
Tais ações são complementadas por
formação para produtores e trabalhadores
destinada a criar uma consciência social sobre a necessidade de alcançar a eliminação
total do trabalho infantil.
A Cooperativa de Produtores de Tabaco
de Salta, a principal cooperativa de produtores de tabaco da província, tem um Programa Tabaco Sustentável que, entre outros
requisitos socioambientais, desencoraja o
emprego de menores nas explorações dos
seus fornecedores associados.
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Argentina Programas
para combater o trabalho infantil
Texto original fornecido em Espanhol

Roque Fleming ,
Câmara de Tabaco de
Salta

ITGA: Nestas colaborações para a erradicação do trabalho infantil em Salta,
com a Unicef, Conaeti e OIT, qual foi a
contribuição do setor do tabaco em Salta para estes projetos? infraestruturas?
logística? Técnico? outro?
Roque Fleming: O setor do tabaco cria
ou articula os seguintes programas e iniciativas:
Jardines de Cosecha: É uma articulação
entre a Secretaria Nacional da Criança,
Adolescentes e Famílias do Ministério do
Desenvolvimento Social da Nação, uma
empresa que que regulamenta a legislação da empresa contra o trabalho infantil
dependente da Comissão Nacional para a
Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), por sua vez dependente do Ministério
do Trabalho, Emprego e Segurança Social
da Nação. Com a colaboração técnica da
OIT, esta aliança é também formada pela
Cooperativa de Produtores de Tabaco de
Salta (COPROTAB), a Associação Mútua
dos Produtores de Tabaco de Salta e, fi-
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O programa foi
fundado em 2009 e
mantém as crianças
afastadas do risco de
trabalho infantil ao
reunir os participantes
nas escolas que
funcionam durante o
verão, que coincide
com o pico da época do
tabaco.

nalmente, a Câmara de Tabaco de Salta. O
programa foi fundado em 2009 e mantém
as crianças afastadas do risco de trabalho infantil ao reunir os participantes nas
escolas que funcionam durante o verão,
que coincide com o pico da época do tabaco. Os 600 participantes com idades
entre 1 e 12 anos permanecem 10 horas
nos centros e recebem refeições completas, atividades educativas, recreativas e
de formação e trabalham de forma transversal com todas as atividades, todos os
seus direitos.
Programa Porvenir: Uma aliança do setor
da produção de tabaco na província de
Salta envolvendo a Cooperativa de Produtores de Tabaco de Salta (COPROTAB),
a Câmara de Tabaco de Salta e Massalin
Particulares. O programa foi criado em
2003 e é desenvolvido, nesta edição, na
exploração agrícola de tabaco que tem
alojamento para os seus trabalhadores. O
programa decorre de novembro a março
e inclui, nesta última edição, 10 explorações agrícolas, 112 famílias e 295 crianças e adolescentes. Trabalha fortemente
sobre necessidades básicas não satisfeitas e sensibiliza para as consequências
do trabalho infantil sobre as crianças e
adolescentes.
Jardín Crecer: Este programa foi criado
em 2015 em coordenação com o registo
nacional de trabalhadores rurais e ativistas RENATRE, a Cooperativa de Produtores de Tabaco de Salta (COPROTAB) e
a Câmara de Tabaco de Salta. Este programa incorpora anualmente 100 participantes que são filhos de trabalhadores
rurais tabaqueiros e opera sob uma metodologia semelhante à dos Jardines de
Cosecha.
Buena Cosecha: Em coordenação com o
Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social da Nação, a Cooperativa

de Produtores de Tabaco de Salta (COPROTAB) e a Câmara de Tabaco de Salta. Envolvendo 100 rapazes, raparigas e
adolescentes entre os 13 e 18 anos, esta
intervenção proporcionará workshops
sobre robótica, computadores, TIC, ferramentas virtuais, e centrar-se-á nos direitos e no desenvolvimento integral dos
participantes. As instituições tabaqueiras
de Salta fazem contribuições logísticas,
financeiras e organizacionais para levar
a cabo todas estas iniciativas. Para esta
ação existe também uma coordenação
muito forte com o Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da província de Salta, o Ministério da Saúde, o
Ministério da Produção e Desenvolvimento Sustentável, o Ministério do Governo,
Direitos Humanos, Trabalho e Justiça, o
Ministério do Desenvolvimento Social, os
governos municipais de todas as localidades onde os programas são desenvolvidos
e a Comissão Provincial para a Erradicação do Trabalho Infantil (COPRETI).
ITGA: Quais foram, na sua opinião, os
ingredientes para o sucesso deste programa? apoio governamental? abordagem holística do problema envolvendo
diferentes instituições? outros?
Roque Fleming: O sucesso do programa
deve-se à articulação público-privada, à
abordagem de diferentes instituições e
ao empenho do setor do tabaco, e não
irá parar até que o problema seja completamente resolvido. Esta atitude setorial
mobiliza mais instituições à sua margem,
o que reforça a nossa gestão.
ITGA: O que seria necessário para estes
projetos proporem soluções definitivas
e duradouras para combater o trabalho
infantil?

O sucesso
do programa
deve-se à articulação
público-privada,
à abordagem de
diferentes instituições e
ao empenho do setor do
tabaco, e não irá parar
até que o problema
seja completamente
resolvido.

ações numa base permanente, tais
como o Comenio de Corresponsabilidad (Comissão de Corresponsabilidade),
que incentiva os produtores a contratar
dentro das margens da lei e promove o
trabalho digno em benefício dos trabalhadores e das suas famílias. No entanto, esta situação não se repete noutras
produções do país, destacando o setor
de produção de tabaco como pioneiro
neste tipo de iniciativas, com modelos
de implementação que são um exemplo na Argentina. Finalmente, temos
um quadro legislativo que acompanha
a tarefa de erradicação do trabalho infantil e o setor tem um forte empenho
em resolver este problema, o que dá
esperança a médio prazo de erradicar
completamente este flagelo na cadeia
de produção do tabaco argentino.

Roque Fleming: A solução definitiva,
a nosso ver, baseia-se numa mudança
estrutural muito profunda como país
e como região. Dado que as causas do
trabalho infantil são diversas, complexas e abrangentes, este é um problema
que, tal como o setor produtivo, pode
ser reduzido a níveis muito baixos. No
entanto, a qualidade de vida dos trabalhadores envolvidos na nossa produção é seriamente afetada pela situação
económica do país, gerando, em muitos
casos, a necessidade de outras fontes
de rendimento, neste caso específico o
trabalho infantil. Vale a pena mencionar
que o nosso setor produtivo tem vindo a
desenvolver atividades há muitos anos
para erradicar o trabalho infantil e tem
vindo a gerar programas e a articular
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dos EUA, que entrou em vigor em 2019, todos
os intervenientes na indústria trabalharam
no sentido de eliminar o trabalho infantil no
início da temporada de comercialização de
2020. A partilha de informação foi reforçada
e agora todos os produtores de tabaco estão
conscientes de que a utilização de trabalho
infantil não só é ilegal como pode afetar a
comercialização do tabaco do Maláui.

Relatório do país: Malawi
TAMA
Farmers Trust

Desenvolvimento das culturas:
Qual é a situação atual da produção de tabaco no seu país: planta,
colheita ou entrega (contrato e/ou leilões)?
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TABACO
Período de transplante: de 15 de outubro a 15 de dezembro

MALÁUI
Colheita: 20 de Dezembro a 7 de Abril

Entrega: 30 de Março a 15 de Agosto

TABACO CULTIVADO NA CULTURA ANTERIOR

Taxa de Câmbio: 1 US dólar = MK 740,1
Houve um aumento no preço médio de
todos os tabacos no ano em curso, relativamente ao anterior. Isto, tanto para o produtor como para a exportação. Os volumes
vendidos foram inferiores às necessidades
comerciais de 141 mil kgs

TABACO CULTIVADO NA CULTURA ACTUAL – (2021)

TABACO PARA A PRÓXIMA COLHEITA (2022
Devido à pandemia covid 19, a maioria dos
compradores ainda não adquiriu as suas
necessidades comerciais para a época
2021/2022

Notas:
1. TC não obtém o número de produtores, em vez disso, foi utilizado o número de licenças
2. Uma vez que é difícil obter o volume real produzido no ano, foi utilizado o volume real vendido
3. As exportações de tabaco em 2021 são até ao mês de Agosto
4. O número de licenças para a época 2021/22 não é definitivo, uma vez que o exercício ainda está em curso e será encerrado a 30 de Setembro, de acordo com a lei
~Fonte - Tobacco Comission (TC), Malawi

Problemas / alterações climáticas:
A temporada agrícola que acabou de terminar teve uma precipitação normal a acima do
normal no país, não afetando negativamente a produção de tabaco.
Qual é o número de produtores que participam na temporada
atual em comparação com a temporada anterior?
ANO
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REG NOS

PESO - KGS

PROCEDIMENTOS (US $)

MÉDIA US$

2017

31,271

106,505,785

212,468,159.09

1.99

2018

40,756

202,005,594

337,500,553.39

1.67

2019

45,000

165,683,745

237,047,686.55

1.43

2020

38,406

114,024,274

174,974,671.24

1.53

2021

32,221

123,289,531

196,797,158.11

1.60

Malawi

Questões relacionadas com o
trabalho infantil:
Por favor, discuta brevemente a
presença ou ausência de problemas de trabalho infantil no seu
mercado. Quais são os principais
desafios no combate ao trabalho
infantil na sua região?
O mais recente Inquérito Nacional sobre
o Trabalho Infantil (NCLS), realizado em 2015
e divulgado em 2017, revelou que 38% das
crianças no Maláui com idades entre os 5 e os
17 anos estão envolvidas em trabalho infantil,
estimado em 2,1 milhões de crianças, mais de
metade das quais estão envolvidas em trabalhos perigosos. Os resultados indicam ainda
que 72% das crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 17 anos trabalhavam
no setor agrícola. Não foi realizado qualquer
inquérito específico sobre o trabalho infantil na cultura do tabaco e este inquérito não
mostrou um setor agrícola específico, não podendo assim dispor de dados credíveis para
determinar o nível de trabalho infantil envolvido no setor do tabaco. No entanto, o Bureau of International Labor Affairs dos Estados
Unidos no seu relatório indicou que existe um
progresso positivo moderado na luta contra
as Piores Formas de Trabalho Infantil no Maláui. O relatório atribui a aprovação de uma
lei sobre o tabaco pelo Governo do Maláui
que permitiu à Comissão do Tabaco aplicar
uma lei sobre os perpetradores do trabalho
infantil como um dos fatores que resultou nos
ganhos positivos registados
Na temporada de comercialização do tabaco que acabou de terminar, houve esforços
por parte das partes interessadas para garantir que os produtores de tabaco não usassem
qualquer forma de trabalho infantil. Uma vez
mais, com a introdução da Ordem de Retenção Aduaneira aplicada pela Agência de Proteção de Alfândegas e Fronteiras do Governo

Por outro lado, os esforços para alcançar
a inspeção física foram afetados pela Covid19. No entanto, a rádio, as redes sociais
e as mensagens de texto foram utilizadas e
deram resultados positivos na luta contra o
trabalho infantil.
Por favor, partilhe detalhes sobre as iniciativas locais que tiveram lugar a fim de eliminar o
trabalho infantil.
1.
Quadro legal
1.1 Aplicação da Lei do Tabaco
A Lei do Tabaco de 2019 é agora aplicada
e os agricultores em relação à lei não estão a
utilizar o trabalho infantil por receio da revogação da licença de produção de tabaco se
forem apanhados a utilizar trabalho infantil,
tal como estipulado na Lei.
A b o li ç ã o d o Si s tema d e
Arrendamento
Em julho de 2021, o Parlamento do Maláui
aprovou um Projeco de Lei de Alteração das
Relações Laborais que incluía a abolição do
sistema de arrendamento na cultura do tabaco. O projeto de lei espera que o Presidente
do Estado o aprove. O Sistema de Arrendamento estava a ser considerado como um
sistema principal que facilitava o trabalho infantil e que também estava relacionado com
o trabalho forçado no país.
Comemoração do Ano Internacional da Eliminação do Trabalho Infantil de 2021
A 16 de junho de 2021, o Ministério do
Trabalho liderou a nação na comemoração
do Ano Internacional para a Eliminação do
Trabalho Infantil de 2021, num evento que
teve lugar na capital Lilongué. No evento, a
Vice-Ministra do Trabalho, Exma. Vera Kamtukule, e a Coordenadora Residente da ONU
no Maláui, Sra. Maria Jose Torres Macho,
pronunciaram-se veementemente contra o
trabalho infantil. Cinco organizações, incluindo a Tama Farmers Trust, fizeram promessas à
Aliança 8.7 Global Action que irão ver a Tama
Farmers Trust realizar uma conferência em
2021 para que os membros da cooperativa
cheguem a um acordo num roteiro que tome
a dianteira para acabar com o trabalho infantil
na produção de tabaco.

AHL - Group
Malawi

Desenvolvimento das culturas:
Qual é a situação atual da produção de tabaco no seu país: planta,
colheita ou entrega (contrato e/
ou leilões)?
Temporada de 2021 vendeu 123,7 milhões de kg de tabaco, ligeiramente superior a 114 milhões de kg vendidos na
temporada de 2020.
Problemas / alterações climáticas:
A precipitação tem sido boa e promete
outra boa estação chuvosa, de acordo com
um relatório de peritos meteorológicos.
Qual é o número de produtores
que participam na temporada
atual em comparação com a temporada anterior?
Temporada de 2020 teve 51.066 produtores registados e a temporada de 2021
teve 44.897 produtores
Qual é a área plantada em hectares na temporada atual, em
comparação com a temporada
anterior?
Temporada de 2020 produziu 71.250
hectares e a temporada de 2021 produziu
77.188 hectares
Volume de tabaco produzido na
temporada atual em comparação
com a temporada anterior?
123,6 milhões de kg na temporada de
2021 contra 114 milhões de kg na temporada de 2020
Custos médios de produção da
temporada atual e da última temporada:

Custo da temporada de 2020 vai ser
fornecido posteriormente (2192,00 de
dólares) enquanto que na temporada de
2021 o custo de produção por hectare foi
de 2.322 de dólares
Preço médio da temporada atual
e da última temporada:
1,59 dólares na temporada de 2021 e
1,53 dólares na temporada de 2020
Nota: Por favor, indique o ano exato
correspondente aos dados fornecidos.
Exemplo: Temporada 2021: 10.000 produtores ou Temporada 2020/2021: 10.000
produtores, etc.
2. Questões relacionadas com o
trabalho infantil:
(tema central para a próxima edição do
Tobacco Courier do ITGA)
Por favor, discuta brevemente a
presença ou ausência de problemas de trabalho infantil no seu
mercado. Quais são os principais
desafios no combate ao trabalho
infantil na sua região?
A presença de incidências de trabalho
infantil continua a ser sentida, tudo devido
aos elevados níveis de pobreza.
Por favor, partilhe detalhes sobre as iniciativas locais que tiveram lugar a fim de eliminar o
trabalho infantil.
Os esforços para eliminar o arrendamento, que alimenta o trabalho infantil, e
o trabalho forçado estão a ganhar terreno
com legislação que em breve o irá proibir.
Muitas mensagens de sensibilização
através de reuniões de divulgação de
produtores.
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Maláui
Organização Internacional do Trabalho (OIT)
Precious Mkukumira: Oficial Nacional de Projetos da OIT do projeto “Abordagem dos Défices de Trabalho
Decente e Melhoria do Acesso aos Direitos no Setor do Tabaco do Maláui” (ADDRESS). Antes de entrar para
a OIT, trabalhei como Coordenador de Projeto na Rede de Juventude e Aconselhamento (YONECO) sobre o
Projeto Ações de Eliminação do Trabalho Infantil para uma Mudança Real (CLEAR), que visava a eliminação
do trabalho infantil nos distritos produtores de tabaco de Ntchisi, Mchinji e Rumphi. Geri principalmente a
componente de proteção infantil do CLEAR e todas as atividades relacionadas com a segurança e saúde no
trabalho.relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo.

ITGA: Em dezembro de 2020, a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e o Governo
da Noruega assinaram um acordo de parceria para um novo projeto destinado a melhorar as condições de trabalho e o acesso
aos direitos no setor do tabaco do Maláui.
Poderia partilhar mais pormenores sobre a
iniciativa? Qual é o âmbito do projeto?
Precious Mkukumira: O objetivo geral do
Projeto ADDRESS é assegurar que o Governo, as organizações de empregadores e de
trabalhadores no Maláui abordem eficazmente os défices de trabalho decente no setor
do tabaco e garantam o acesso aos direitos,
em particular aos princípios e direitos fundamentais no trabalho como meio de melhorar
os meios de subsistência, os rendimentos e a
segurança alimentar. O Projeto é apoiado pelo
Governo da Noruega e será implementado
durante quatro anos (2020-2024) com um
orçamento de aproximadamente 2 milhões
de dólares.
A estratégia do Projecto baseia-se nos três
pilares da estratégia global integrada da OIT
para abordar os défices de trabalho decente
no setor do tabaco: 1) criar um ambiente político favorável; 2) reforçar o diálogo social; e
3) abordar os défices de trabalho decente nas
comunidades produtoras de tabaco, incluindo
o trabalho infantil. A estratégia é ainda enquadrada pela Aliança 8.7, para a qual o Maláui é
um País Pioneiro (Pathfinder).
ITGA: Com base nos seus conhecimentos e
trabalho de campo, qual é a extensão das
práticas de trabalho infantil no Maláui?
Precious Mkukumira: As práticas de trabalho
infantil são comuns nos ambientes rurais que,
em grande parte, são compostos por comunidades que dependem da agricultura como
a sua principal fonte de rendimento. Mesmo
nas áreas urbanas, são poucos os casos de
trabalho infantil registados e a maioria deles
diz respeito ao trabalho infantil nacional. Os
ecassos rendimentos dos agricultores e dos
trabalhadores assalariados nas áreas rurais
32

são muitas vezes insuficientes para satisfazer
as suas necessidades económicas. Isto perpetua o trabalho infantil à medida que um número crescente de alunos do ensino primário
abandonam a escola para trabalhar e complementam os seus rendimentos familiares. Para
além de não poderem usufruir do seu direito
fundamental de estarem livres do trabalho
infantil, estas crianças estão mais frequentemente sujeitas a más condições de trabalho
e exposição a vários riscos profissionais, uma
vez que o fornecimento de equipamento de
proteção permanece limitado na maioria das
explorações agrícolas e propriedades rurais.
De um ponto de vista dos direitos humanos,
o direito das crianças à educação, à boa saúde
e ao seu futuro estão ameaçados.

O objetivo geral
do Projeto
ADDRESS é
assegurar que o Governo,
as organizações de
empregadores e de
trabalhadores no Maláui
abordem eficazmente
os défices de trabalho
decente no setor do tabaco
e garantam o acesso aos
direitos, em particular
aos princípios e direitos
fundamentais no trabalho
como meio de melhorar os
meios de subsistência, os
rendimentos e a segurança
alimentar.

ITGA: Na sua opinião, quais são os principais
desafios no combate ao trabalho infantil no
país? Quais são as principais lacunas nos esforços para eliminar o problema que identificou?
Precious Mkukumira: O Maláui carece de
programas abrangentes de subsistência e
de proteção social dirigidos aos agregados
familiares vulneráveis ao trabalho infantil no
setor do tabaco e na economia rural em geral. A existência de tais programas capacitaria
economicamente as famílias rurais, reduzindo
assim os níveis de pobreza rural, que é o principal motor do trabalho infantil. Além disso, o
acesso inadequado a uma educação de alta
qualidade também aumentou os casos de trabalho infantil no país. Fatores como a falta de
infraestruturas, incluindo salas de aula inadequadas e instalações sanitárias deficientes
nas escolas, elevado rácio aluno-professor, e
longas distâncias entre a casa e a escola criam
desafios para as crianças aprenderem, levando-as a sair da escola e a entrar nos mercados
de trabalho.
Além disso, as lacunas nos quadros jurídicos
do país, o cumprimento limitado das leis
laborais relevantes e a capacidade limitada
do governo para fazer cumprir as leis laborais representam sérios desafios para a eliminação do trabalho infantil. Por exemplo,
as repartições distritais do trabalho carecem
frequentemente da capacidade financeira
e de recursos humanos para realizar inspeções, especialmente em explorações agrícolas
e propriedades em locais remotos e rurais,
para fazer cumprir as leis relacionadas com o
trabalho infantil e outras áreas importantes,
tais como o cumprimento das normas de SST
por parte dos agricultores.
ITGA: Quais são os principais ingredientes
para um programa bem sucedido de eliminação do trabalho infantil?
Precious Mkukumira: Em geral, as crianças trabalham e não vão à escola devido a
uma combinação de fatores, especialmente

onde há falta de oportunidades de trabalho
decente para os adultos e onde não conseguem ganhar o suficiente para uma vida
decente para eles e as suas famílias; onde as
escolas não estão disponíveis ou são de má
qualidade; onde os custos diretos e indiretos
da escolaridade são elevados; onde os pais
consideram que ter uma criança a trabalhar
é mais valioso do que a criança ir à escola;
e onde os fatores culturais desencorajam a
educação, particularmente a nível secundário - uma situação que normalmente afeta as
raparigas. Programas bem sucedidos para a
eliminação do trabalho infantil deveriam, em
primeiro lugar, capacitar economicamente os
agregados familiares vulneráveis para que os
pais não sejam forçados a recorrer a estratégias que incluam os seus filhos como fontes
de trabalho para complementar o seu rendimento familiar. É particularmente importante
melhorar as competências e o acesso a oportunidades geradoras de rendimento, tanto no
setor agrícola como no setor não agrícola da
economia rural. Iniciativas tais como os programas de transmissão de gado, a vibrante
Associação de Poupanças e Empréstimos de
Aldeias (VSLAs), a diversificação de culturas e
o programa de insumos agrícolas subsidiados
poderiam ter um impacto potencialmente
positivo na abordagem do trabalho infantil
no Maláui. Em segundo lugar, os programas
deveriam assegurar o acesso a educação
gratuita e de qualidade, especialmente nos
níveis primário e secundário, para manter o
interesse das crianças na aprendizagem. Isto
poderia incluir melhorias nas infraestruturas
físicas e instalações sanitárias nas escolas,
maior acesso a escolas para crianças em áreas

rurais através de novos blocos escolares ou
instalações de transporte, melhorias no rácio
aluno-professor e na qualidade da educação,
etc. Em terceiro lugar, os programas devem
centrar-se no reforço da capacidade dos inspetores do trabalho, especialmente a nível
distrital, para fazer cumprir efetivamente as

A este respeito,
o Projeto irá
explorar oportunidades
de envolver a TAMA a
trabalhar em conjunto em
intervenções selecionadas,
especialmente as
destinadas a melhorar a
subsistência e a segurança
de rendimentos dos
agricultores dependentes
do tabaco nos distritos
visados pelo Projeto,
e abordagens a nível
comunitário para eliminar
o trabalho infantil.

leis laborais e contribuir para a eliminação do
trabalho infantil.
ITGA: Qual é o papel do governo no combate
ao trabalho infantil no Maláui? Os regulamentos/práticas apropriados estão codificados na legislação local?
Precious Mkukumira: O papel do governo é
ratificar os instrumentos relevantes da OIT,
traduzi-los em leis e regulamentos laborais
nacionais, e formular e implementar eficazmente políticas que visem combater o
trabalho infantil, assegurando a coerência
com estas e outras convenções, tratados e
recomendações internacionais relevantes,
bem como a sua orientação política. A legislação laboral do Maláui confere poderes aos
inspetores do trabalho para inspecionar as
explorações agrícolas de tabaco e remeter
as violações relacionadas com o trabalho infantil para as autoridades responsáveis pela
aplicação da lei criminal para investigação
e imposição de sanções. O Governo iniciou
também a reforma da lei do arrendamento,
que é também de relevância direta para a
questão do trabalho infantil no setor.
ITGA: Que valor acrescentado poderia trazer
a TAMA Farmers’ Trust a esta parceria?
Precious Mkukumira: O Projeto ADDRESS
identificou a TAMA Farmers’ Trust como um
dos parceiros de implementação. A este respeito, o Projeto irá explorar oportunidades
de envolver a TAMA a trabalhar em conjunto
em intervenções selecionadas, especialmente
as destinadas a melhorar a subsistência e a
segurança de rendimentos dos agricultores
dependentes do tabaco nos distritos visados
pelo Projeto, e abordagens a nível comunitário para eliminar o trabalho infantil.
ITGA: Existem outras iniciativas de trabalho
infantil em África em que a OIT está a trabalhar neste momento?
Precious Mkukumira: Existem várias iniciativas de trabalho infantil implementadas pela
OIT em África. Por exemplo, com o apoio do
Governo dos Países Baixos, a OIT tem vindo a
implementar o Projeto “Acelerar a Ação para
a Eliminação do Trabalho Infantil nas Cadeias
de Abastecimento em África” em seis países
africanos: Costa do Marfim, Egito, Maláui,
Mali, Nigéria e Uganda. O objetivo global
deste projeto de 4 anos é acelerar a eliminação do trabalho infantil em África através de
ações específicas em cadeias de abastecimento selecionadas. Programado para ser implementado até outubro de 2022, no Maláui, o
Projeto centra-se no problema do trabalho
infantil nas cadeias de abastecimento de chá
e café.
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Embaixada da Noruega
no Maláui

O grande número
de encerramentos de
escolas e a falta geral de
rendimentos para muitas
famílias de agricultores
resultou num retrocesso
de anos de trabalho.

Lillian Prestegard: Oficial política na Embaixada Real da Noruega em Lilongué, Maláui.

A Noruega é um dos principais doadores
estrangeiros no Maláui. O país escandinavo
assumiu compromissos de longo prazo relacionados com causas sociais e ambientais no
Maláui e na região africana e fornece apoio
vital no contexto agrícola e educacional mais
vasto.
O projeto será implementado ao longo de
quatro anos até 2024 e destina-se a abordar os défices de trabalho decente no setor do tabaco no Maláui. É parcialmente
sequencial, mas muitas das atividades em
curso estão sobrepostas. O enfoque está na
resolução de importantes lacunas de conhecimento. Em colaboração com o governo do
Maláui, está a ser realizada uma investigação
sobre a extensão de quaisquer défices de
direitos laborais existentes, particularmente
relacionados com o sistema de arrendamento agrícola, que é um importante motor do
trabalho infantil. O projeto apoiará um diálo-

Considerando
as especificidades do setor no Maláui,
principalmente a importância do tabaco para
a economia do país, faz
sentido abordar a questão
onde o potencial é substancial.
go baseado no conhecimento sobre as questões principais com as partes interessadas
do setor. O envolvimento de todas as partes
aqui é essencial - a Tripartida de sindicatos
de trabalhadores, sindicatos de produtores
e o governo. A OIT, que é a executora do
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projeto, tem uma tradição em facilitar este
tipo de projetos em África e em todo o mundo. A conscientização a nível comunitário no
que diz respeito aos direitos laborais deixa
muito a desejar. O controlo do cumprimento
do trabalho infantil no local de trabalho a
nível comunitário é também uma prioridade.
O envolvimento da Noruega deriva da ajuda
ao desenvolvimento do país, visando grupos

vulneráveis - as vítimas da escravatura moderna e do trabalho infantil fazem parte da
mesma. Considerando as especificidades do
setor no Maláui, principalmente a importância do tabaco para a economia do país, faz
sentido abordar a questão onde o potencial
é substancial. O tabaco no Maláui é agora
um setor importante e provavelmente continuará a sê-lo num futuro próximo. As ten-

quando se trata de relações laborais, regulando o mercado de trabalho e incentivando
o diálogo para alcançar um melhor cumprimento e direitos para os trabalhadores. Em
julho de 2021, a Noruega lançou uma estratégia de combate à escravatura moderna,
que também faz parte do compromisso do
país com esta agenda.
O papel do Covid-19 na implementação do
projeto
O Covid-19 criou desafios práticos, por
exemplo no recrutamento, e na criação
de comunicações digitais que levam mais
tempo em África. Crucialmente, a pandemia tem exacerbado o problema central.
Estima-se que o Covid-19 levou ao aumento de casos de trabalho infantil no Maláui
e a nível mundial. O grande número de

dências de declínio global terão um impacto, mas não podemos fugir aos problemas
existentes. Para a Noruega, é de primordial
importância fazer uma avaliação baseada em
factos sobre onde o impacto real poderia ser
alcançado. Além disso, a OIT tem os conhecimentos técnicos e a experiência regional,
e um maior envolvimento no combate ao
problema e é importante trazer isto para o
projeto.
Além disso, a Noruega, bem como o Maláui,
é membro da Alliance 8.7 Internacional, uma
parceria de governos, agências internacionais, organizações da sociedade civil, sindicatos e empregadores/organizações empresariais, trabalhando em conjunto para acelerar
as ações contra a escravatura moderna, o

encerramentos de escolas e a falta geral
de rendimentos para muitas famílias de
agricultores resultou num retrocesso de
anos de trabalho. Isto é algo que temos de
ter em conta e planear em conformidade.
Independentemente disso, há uma série de
coisas que funcionam correctamente para
alcançar os objetivos do projeto no Maláui.
Parece haver um compromisso por parte
do governo de olhar para o sistema de arrendamento e abandoná-lo. Há também o
facto de o Maláui ter aderido à Alliance 8.7
e se ter comprometido a ser um país que
encontra soluções para estes problemas
complexos e trilha o caminho antes dos
outros. O apoio político também existe. O
plano de ação nacional para enfrentar o
problema, que está alinhado com o calendário do projeto, é também um sinal encorajador. Muitas coisas já estão a acontecer.

Há fatores externos que poderiam ajudar
a agenda. A comunidade empresarial também terá interesse em trazer e fazer melhorias nesta área. Não só tem de mostrar o
seu compromisso, como tem de fazer ajustamentos e mudanças concretas que têm a
ver com as possibilidades de exportação. A
recente proibição das exportações dos EUA
de tabaco do Maláui produzido com trabalho infantil terá uma influência no avanço
da agenda.
É importante ter em mente a complexidade do desafio. A Noruega está envolvida
numa série de outros programas e iniciativas para apoiar o governo do Maláui a
melhorar os seus serviços educativos e de
saúde. A Noruega também apoia o desenvolvimento do setor agrícola no Maláui.
As questões urgentes são abordadas de
múltiplas formas.

tráfico humano, o trabalho forçado e o trabalho infantil. Este é um esforço conjunto
para atingir a meta 8.7 dos ODS, e com um
calendário acelerado para o trabalho infantil em particular, não para 2030 mas para
2025. Isto é ambicioso, e com o COVID 19
tornou-se um desafio ainda maior, mas é o
quadro do trabalho. É importante mencionar, que o Maláui assumiu compromissos
neste domínio, reflectidos em planos a nível
nacional, o que ajudará a obter a apropriação para alcançar resultados positivos. Isto
também informou a decisão da Noruega de
se envolver no projeto.
A Noruega tem uma forte tradição na Tripartida, que é um dos pilares do projeto.
Faz parte do valor acrescentado da Noruega
35

RELATÓRIO DOS PAÍSES MEMBROS ITGA

RELATÓRIO DOS PAÍSES MEMBROS ITGA

Relatório do país: Zimbabué
Associação
de Produtores
de Tabaco do Zimbabué

Atualização da temporada de
2020 -2021
As vendas finais para a temporada de
2021 estão a ser concluídas com uma colheita superior à estimada a ser vendida.
As estimativas iniciais eram inferiores a
200 milhões de kgs, mas espera-se agora
que no final de setembro se vendam cerca
de 212 milhões de kgs no final das vendas
de limpeza. Em 8 de setembro de 2021,
209 milhões de kgs tinham sido vendidos
a 2,80/kg contra uma produção sazonal
de 185 milhões de kgs a 2,50/kg em 2020.
96% da colheita até à data foi vendida ao
abrigo do sistema de contrato direto. Os
preços eram mais firmes devido à melhor
qualidade do tabaco em oferta.
A temporada de 2020 foi afetada pelo
tempo chuvoso, o que teve um impacto
significativo no rendimento, embora a
qualidade tenha sido muito boa, o que
fez subir os preços. A previsão meteorológica para a temporada de 2021/22 é de
uma boa e normal precipitação. Isto deverá contribuir para um bom rendimento e
qualidade. Para a temporada de 2021/22,
começaram os preparativos da terra e as
plantações de regadio. As vendas de sementes até à data indicam pelo menos
uma área semelhante a ser plantada, embora em poucas áreas possa haver uma
redução nas áreas plantadas comercialmente devido a restrições de mão de obra
agrícola. Uma estimativa inicial é de uma
colheita de 220 -240 milhões de kgs.
A viabilidade dos produtores continua
a ser inadequada e os grandes agricultores comerciais continuam a diversificarse para outras culturas como a produção
alimentar e a horticultura. Para os pequenos produtores, é difícil diversificar para
outras culturas. O tabaco continua a ser
uma cultura comercial fundamental para
este setor em particular.
Nesta temporada os produtores foram
pagos 60% em em moeda USD e 40%
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em moeda local a uma taxa de câmbio
fixa em 86ZWL:1USD contra uma taxa
de câmbio de mercado aberto agora em
150ZWL:1USD. Esta disparidade nas taxas
de câmbio reduz significativamente a viabilidade dos produtores em 30%.
Com os preços globais em alta nesta
temporada passada, a produção pode aumentar, o que resultará num excesso de
oferta global, o que pode afetar os preços
futuros.
Até à data, 67.025 produtores registaram-se para a próxima temporada, em
comparação com um número estimado de
150.000 produtores que se espera registar
até ao final do ano.
Há cada vez mais apelos para uma
maior conformidade e produção sustentável de tabaco e uma necessidade de
satisfazer os requisitos da Governação
Ambiental, Social e Corporativa (ESG) dos
principais mercados de exportação fora
da China.
O aumento da desflorestação continua
a ser uma grande preocupação à medida
que se prevê que os futuros níveis de produção atinjam +240 milhões de kgs sem
quaisquer soluções imediatas para fornecer aos agricultores combustíveis verdes e
de cura sustentável. O carvão não é uma
opção.
Plano de Transformação da Cadeia de Valor do Tabaco
A 7 de setembro de 2021 o governo aprovou o Plano de Transformação
da Cadeia de Valor do Tabaco que visa
transformar a cadeia de valor do tabaco
numa indústria de 5 mil milhões de dólares até 2025 através da localização do
financiamento do tabaco, do aumento da
produção e da produtividade, da adição e
beneficiação de valor e da exportação de
cigarros. O objetivo imediato é aumentar
a produção e produtividade do tabaco
através do aumento do rendimento por

Zimbabwe

unidade, aumentando a área cultivada e
minimizando as perdas. As medidas acima
referidas estão a ser tomadas porque o
país não está a obter o máximo benefício
da sua cultura do tabaco em termos de
adição e beneficiação de valor.
O Conselho de Investigação do Tabaco
já está a realizar pesquisas sobre culturas
alternativas, tais como Chia, Cânhamo Industrial e Sésamo, bem como outros tipos
de tabaco como o Shisha, que é muito popular no Médio Oriente. Também está a
ser realizada investigação sobre a extração
de compostos de alto valor do tabaco, tais
como nicotina, solanesol e óleo comestível. Já foram feitos estudos preliminares
sobre a extração de óleo comestível de
tabaco e identificadas variedades que poderiam ser utilizadas para a extração de
óleo. Todos estes esforços destinam-se a
aumentar os rendimentos que se acumulam diretamente para os produtores.
Eliminação do Trabalho Infantil
nas Explorações Agrícolas de Tabaco no Zimbabué
A indústria, em estreita colaboração
com a Fundação da Eliminação do Trabalho Infantil no Tabaco (ECLT), criou um
grupo de trabalho com várias partes interessadas para iniciar programas que
visem a eliminação do trabalho infantil
nas explorações agrícolas de tabaco. Foram formados três subcomités que se
debruçaram sobre esta questão: 1. Definição de Trabalho Infantil 2. Padrões
Mínimos de ALP 3. Níveis de existência
de programas de eliminação do trabalho
infantil nas explorações agrícolas de tabaco. Os subcomités receberam mais
orientação e apoio valiosos da Fundação
ECLT e informarão o grupo de trabalho
principal no final do mês de setembro.
Planos de ação e programas reais serão
estabelecidos e lançados ao longo dos
próximos meses.
37

38

39

RELATÓRIO DOS PAÍSES MEMBROS ITGA

RELATÓRIO DOS PAÍSES MEMBROS ITGA

Relatório do país: Zâmbia
Asociación de Tabaco
de Zambia
Zambia

Desenvolvimento das culturas:
Plantio

Irrigada – setembro/outubro
Ração pluvial–outubro/novembro
Irrigada – novembro/dezembro/janeiro/fevereiro

Situação atual da produção de tabaco

Colheita

Ração pluvial –janeiro/fevereiro/março
Contrato – abril - setembro - compra por classificação num piso de venda licenciado

Entrega

Clima

Problemas e
Alterações

Questões relacionadas com o
trabalho infantil
Por favor, discuta brevemente a
presença ou ausência de problemas de trabalho infantil no seu
mercado. Quais são os principais
desafios no combate ao trabalho infantil na sua região?
Em 2020, a Zâmbia fez progressos
moderados nos esforços para eliminar
as piores formas de trabalho infantil. O
governo aumentou significativamente
o financiamento para a sua inspeção do

• novembro – Um mês imprevisível, mas geralmente com alguma chuva à tarde. Temperaturas médias entre 18°C/64°F pela manhã e 29°C/84°F pela tarde.

Leis e Regulamentos sobre Trabalho Infantil

• dezembro, janeiro, fevereiro e março – Os meses mais húmidos, com fortes aguaceiros à
tarde. As temperaturas à tarde rondam os 26°C/78°F e a humidade é elevada.

Padrão

Área plantada

Temporada
anterior:

20.000 tanto em grande como em pequena escala combinados

Temporada atual

Est. 19.000 tanto em grande como em pequena escala combinados

Temporada
anterior:

15.000ha de Fcv

3.000ha de Burley

Temporada atual

Est. 15.000ha de Fcv

Est. 3.000ha de Burley

Temporada
anterior:

25.691.965 kgs de Fcv

4.821.154 kgs de Burley

Custos Médios de Produção

Preços Médios

40

Cumpre os Padrões Internacionais

Idade

Legislação

Idade Mínima para Trabalhar

Sim

15

Artigo 24 da Constituição; Artigos 16 e 81 da Lei do Código do Trabalho
(25,26)

Mínima para Trabalho Perigoso

Sim

19

Artigo 83 da Lei do Código do Trabalho (26)

Identificação de Ocupações Perigosas ou
Atividades Proibidas para Crianças

Sim

Decreto-Lei sobre a Proibição do Emprego de Jovens e Crianças (Trabalho Perigoso); Seção 137(2)(n) da Lei do Código do Trabalho (26,27,28)

Proibição do Trabalho Forçado

Sim

Artigos 14 e 24 da Constituição; Artigos 143, 261 e 263 do Código Penal; Artigo 3 da Lei Anti-Tráfico Humano; Seção 8 da Lei do Código do
Trabalho (25,26,29,30)

Proibição do Tráfico de Crianças

Não

Artigo 17 da Emenda à Constituição; Artigo 143 do Código Penal; Artigos 2 e 3 (1-4) da Lei Anti-Tráfico Humano; Seções 80 e 83 da Lei do
Código do Trabalho (25,26,29,30)

Sim

Artigos 143 e 144 do Código Penal; Seções 80 e 83 da Lei do Código do
Trabalho (26,30)
Seções 80 e 83 da Lei do Código do Trabalho (26)

30.600.670 kgs de Fcv

5.407.212 kgs de Burley

Proibição da Exploração Sexual Comercial de Crianças

Grande escala; para FCV 9500 dólares/
ha, pequena escala: para FCV 4.200
dólares/ha

Pequena escala 2.800 dólares/ha

Proibição de Utilização de Crianças em
Atividades Ilícitas

Sim

Temporada
anterior:

Idade Mínima para o Recrutamento
Militar Voluntário do Estado

Sim

Temporada atual

Todas as est. Grande escala; para FCV
9500 dólares/ha, pequena escala: para
FCV 4.200 dólares/ha

Est. Pequena escala 2.800 dólares/ha

Temporada
anterior:

FCV 2,64 dólares

Burley 1,69 dólares

Temporada atual

FCV 2,68 dólares

Burley 1,69 dólares

Volume de Produção
Temporada atual

seres humanos. As crianças também desempenham tarefas perigosas na agricultura. A Lei de Educação não especifica
uma idade de escolaridade obrigatória,
e as leis de tráfico de seres humanos
não cumprem os padrões internacionais
porque exigem ameaças, o uso da força, ou coerção para estabelecer o crime
de tráfico de crianças. Além disso, os
inspetores do trabalho não fiscalizam
rotineiramente as empresas não registadas em que é conhecida a ocorrência
de trabalho infantil.

Leilão – abril - setembro - sem leilão na Zâmbia, apenas por classificação

• abril - As chuvas abrandam e a humidade também.

Número de Produtores

trabalho e finalizou o seu segundo Plano de Ação Nacional para a Eliminação
das Piores Formas de Trabalho Infantil.
Também revigorou os principais órgãos
de coordenação, incluindo o Comité
Nacional de Coordenação do Trabalho
Infantil e o Comité Nacional de Coordenação para as Crianças.
Contudo, as crianças na Zâmbia estão
sujeitas às piores formas de trabalho infantil, incluindo na agricultura e exploração sexual comercial, cada uma delas
por vezes como resultado do tráfico de

18

Artigo 14 da Lei da Defesa (31)

Proibição de Recrutamento Obrigatório
de Crianças por Militares (Estatais)

N/D*

Proibição de Recrutamento Militar por
Grupos Armados Não Estatais

Sim

Artigo 3 da Lei Anti-Tráfico Humano; Artigos 80 e 83 da Lei do Código
do Trabalho (29)

Idade de Educação Obrigatória

Não

Artigos 16 e 17 da Lei da Educação (32)

Educação Pública Gratuita

Sim

Artigo 15 da Lei da Educação (32)
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Actividade
Trabalho na produção de algodão,† tabaco,† e outras culturas de rendimento
Criação e pastoreio † de gado

Agricultura

Pesca,† trabalho de barco, e corte e fumagem de peixe
Produção de carvão
Carregamento de madeira

Indústria
Serviços
Piores Formas Categóricas de Trabalho Infantil

Mineração de minérios e gemas, incluindo manganês
Trabalho em pedreiras, incluindo o transporte de cargas pesadas,† e o esmagamento de pedras
Trabalho doméstico
Trabalho de rua, incluindo a mendicidade e a venda ambulante
Exploração sexual comercial, por vezes como resultado do tráfico de seres humanos
Trabalho forçado na agricultura, pastoreio, construção, trabalho doméstico, mineração e produção
têxtil, por vezes como resultado do tráfico de seres humanos

Por favor, partilhe detalhes sobre as iniciativas locais que tiveram lugar a fim de eliminar o
trabalho infantil.
Alguns programas sociais para combater o trabalho infantil entre o governo, as ONGs e o setor privado
Programa

Descrição

Programa de Transferência Social de
Dinheiro

Programa governamental para fornecer fundos às famílias e aumentar o número de matrículas
escolares. (38,61) Em setembro de 2020, cerca de 700.000 pessoas estavam a receber benefícios
ao abrigo do Programa de Transferência Social de Dinheiro. (1) Durante o período abrangido pelo
relatório, o governo, com o apoio do Fundo da Criança, UNICEF, Cruz Vermelha, Plano Internacional, Programa Mundial de Alimentação, e outras organizações, lançou uma expansão de emergência do Programa de Transferência Social de Dinheiro para fornecer assistência em dinheiro às
famílias a fim de mitigar as dificuldades económicas resultantes da pandemia. (1) O programa de
emergência fornece às famílias um subsídio mensal de aproximadamente 18 dólares, juntamente
com apoio nutricional, e espera-se que acabe por atingir 249.200 famílias (cerca de 1,2 milhões
de pessoas). (1,62)

Conseguir a Redução do Trabalho Infantil
no Apoio à Educação (ARISE)

Iniciativa conjunta da Japan Tobacco International e Winrock International que visa combater
as piores formas de trabalho infantil nas comunidades produtoras de tabaco no Brasil, Maláui,
Tanzânia, e Zâmbia. (21,63) Em 2020, o projeto ARISE formou oito CCLCs e construiu a capacidade
dos DCLCs nos distritos de Kaoma e Nkeyema e desenvolveu 15 planos de ação comunitários para
apoiar as comunidades na promoção da capacitação económica das famílias e na continuação
independente de programas de prevenção do trabalho infantil no futuro. Além disso, cerca de 921
crianças, incluindo 534 raparigas, foram retiradas do trabalho infantil. (1)

Determinado, Resiliente, Capacitado,
Sem SIDA, Orientado e Seguro (DREAMS)

Um projeto de 30 milhões de dólares financiado pelo Plano de Emergência do Presidente dos
EUA para o Alívio da SIDA e pela USAID para aumentar a proteção de raparigas adolescentes e
mulheres jovens vulneráveis através do acesso a serviços de saúde, incluindo apoio à prevenção
e tratamento do VIH, planeamento familiar, cuidados para sobreviventes de violência baseada no
género, e atividades de capacitação económica para promover o acesso a um rendimento básico;
um total de 177.015 raparigas adolescentes e mulheres jovens foram inscritas no programa em
2020. (1,51,64-28)

EMPOWER: Aumento do Empoderamento Económico e Social das Raparigas
Adolescentes e Mulheres Vulneráveis na
Zâmbia (2016-2020)

Um projeto de 5 milhões de dólares, com a duração de 4 anos, financiado pela USDOL e implementado pela Winrock International para combater o trabalho infantil. (66) O programa EMPOWER foi concluído no final de 2020; durante o ano, o programa proporcionou formação aos
comités distritais locais de proteção da criança sobre prevenção do trabalho infantil e igualdade
de género. (67) Um total de 1.740 raparigas adolescentes receberam educação ou formação
profissional durante a vida do projeto. (58) Informações adicionais estão disponíveis no website
da USDOL.

Celebração da Associação do Tabaco da Zambia, no Dia Mundial dos Produtores, 28 de Outubro.
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Relatório do país: Italia

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TABACO
A
Período de transplantação:

R

As culturas de tabaco encontram-se na situação atual de colheita.
Em algumas áreas onde foram cultivadas
variedades precoces de tabaco, a colheita
está quase terminada.
A produção por hectare parece agora ser
satisfatória, embora sejam necessários
mais controlos no final da colheita para
estabelecer a quantidade de produto colhido.
Nas áreas onde as variedades tardias são
cultivadas, a colheita ainda está em curso.
Problemas / alterações climáticas:
Durante o mês de julho, tempestades de
granizo e ventos fortes causaram danos
extensos. Em particular, as rajadas de vento criaram sérias dobras das plantas com
dificuldades manuais no endireitamento
e instabilidade da planta.
Qual é o número de produtores
que participam na temporada
atual em comparação com a temporada anterior?
Nº 1450 (temporada atual) vs nº. 1790
(temporada anterior)
Qual é a área plantada em hectares na temporada atual, em
comparação com a temporada
anterior?
9 - 10 mil hectares (temporada atual) vs
12,5 mil hectares (temporada anterior)
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Volume de tabaco produzido na
temporada atual em comparação
com a temporada anterior?
32 milhões de kg (temporada atual - consulte a tabela em anexo e abaixo informação adicional*) vs 38 milhões de kg (temporada anterior)
Custos médios de produção da
temporada atual e da última temporada:
Temporada atual: €/kg 3,80 Flue
Cured Virginia (Verona)
€/kg 3,30 Flue Cured Virginia (Úmbria)
€/kg 2,50 Burley
€/kg 5,50 Fired Cured

çou em 2012, estável durante os primeiros
6 anos e depois desceu para 7 em 2021).
Philip Morris está a oferecer dinheiro aos
agricultores de burley para pararem a produção. Atualmente, eles compram 90% da
produção italiana.
Os agricultores italianos estão a pedir um
aumento de preços de 50-80 cêntimos de
euro para cobrir o aumento acentuado dos
custos de produção.
Cultura 2021 fortemente atingida pelo
granizo e pela seca.
Todo o sistema está sob stress e o futuro
é muito incerto.
Pressão contínua da Organização Interbrench sobre os agricultores.

Preço médio da temporada atual
e da última temporada:
Temporada atual:
€/kg 3,00 Flue Cured Virginia (Verona)
€/kg 2,70 Flue Cured Virginia (Úmbria)
€/kg 2,20 Burley
€/kg 7,00* Fired Cured
(*Preço: Enchimento de 3,50 a 7 euros;
Envolvente até 14 euros)

Questões relacionadas com o
trabalho infantil:

Nota: Temporada Atual = estimativa para
2021; Última temporada = ano 2020

Por favor, partilhe detalhes sobre as iniciativas locais que tiveram lugar a fim de eliminar o
trabalho infantil.

*Informação adicional:
BAT e a Imperial anunciaram que não assinarão novos acordos com o Governo italiano para comprar tabaco italiano.
JTI está a parar o programa de Integração
Vertical (12 milhões de kg quando come-

I

Por favor, discuta brevemente a
presença ou ausência de problemas de trabalho infantil no seu
mercado. Quais são os principais
desafios no combate ao trabalho
infantil na sua região?

Em Itália, as explorações de tabaco não
contratam pessoal com idade inferior a
18 anos.
Os controlos nas várias empresas pela
Inspeção do Trabalho permitem evitar a
contratação de menores.

de pro-

Área plantada

ubro

TONS

NOTAS			
			

PRODUZIDO

EXPORTADO

PRODU-

EXPORT.

			

2.80€ 3.30$

n.a.

Taxa de Câmbio: 1€ = 1,18$

Colheita danificada por granizo e
trovoadas invulgarmente fortes; problemas de floração precoce na Úmbria

TOR

1

Flue Cured
Virginia

357

8 910

2

Burley

970

2 200

9 000 000

5 400 000

2.20€ 2.59$

n.a.

3

Dark Air

250

387

1 000 000

950 000

1.60€ 1.89$

n.a.

4

Fired Cured

213

1 000

2 200 000

2 000 000

*7.00€
- 8.25$

n.a.

1 790

12 497

TOTAL

26 000 000 17 420 000

38 200 000

25 770 000

TABACO CULTIVADO NA CULTURA ATUAL - 2021
Número
Tipos

II

Área plantada

TONELADAS PRODUZIDAS

de produtores

Entrega: De Setembro a Março

US$ / kg

HECTARES

dutores

D

Desenvolvimento das culturas:
Qual é a situação atual da produção de tabaco no seu país: planta,
colheita ou entrega (contrato e/
ou leilões)?

Número
Tipos

Italy

De Agosto a Out-

TABACO CULTIVADO EN LA COSECHA ANTERIOR - 2020

O

FCV - Flue
Cured Verona

Colheita:

De meados de Abril a 31 de Maio

PAÍS

HECTARES

Dados Nacionais

Dados Reais

1

Flue Cured
Virginia

31 296 094 22 000 000

2

Burley

14 001 957

8 000 000

3

Dark Air

1 332 034

1 000 000

4

Fired Cured

3 369 876

2 000 000

* Preço de Fired Cured: Enchimento
de 3,50 a 7 euros; Envolvente até 14
euros

NOTAS
US$ / kg
PRODUTOR

““Informação adicional para “”Dados reais””:
- BAT e a Imperial anunciaram que não assinarão
novos acordos com o Governo italiano para comprar
tabaco italiano.
- JTI está a parar o programa de Integração Vertical
(12 milhões de kg quando começou em 2012, estável durante os primeiros 6 anos e depois desceu
para 7 em 2021).
- Philip Morris está a oferecer dinheiro aos agricultores de burley para pararem a produção. Atualmente, eles compram 90% da produção italiana.
- Os agricultores italianos estão a pedir um aumento
de preços de 50-80 cêntimos de euro para cobrir o
aumento acentuado dos custos de produção.
- Cultura 2021 fortemente atingida pelo granizo e
pela seca.
- Todo o sistema está sob stress e o futuro é muito
incerto.
- Pressão contínua da Organização Interbrench
sobre os agricultores.
				

TOTAL

1 450

10 000

49 999 961

33 000 000
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Zimbabué
Fundação ECLT
Fundação ECLT

Avanço do progresso de todo o setor contra o trabalho infantil no Zimbabué
Sendo o maior país produtor de tabaco em
África, e um dos principais produtores do
mundo, o Zimbabué depende do tabaco
como a sua principal cultura de exportação
e abriga cerca de 145.000 agricultores e famílias que contam com ele para a sua sub-

As associações
membros
do ITGA estão
atualmente a
trabalhar em conjunto
com empresas, o
Ministério, sindicatos,
ONG e outras partes
interessadas em grupos
de trabalho liderados
pelo TIMB para alinhar,
educar e abordar o
trabalho infantil.
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sistência. No início deste ano, o Ministério da
Função Pública, Trabalho e Bem-Estar Social
do Zimbabué concluiu um inquérito sobre o
trabalho infantil nas explorações agrícolas
de tabaco, que serviu como ponto de partida para o empenho e ação dentro e fora
do setor. As associações membros do ITGA
estão atualmente a trabalhar em conjunto
com empresas, o Ministério, sindicatos, ONG
e outras partes interessadas em grupos de
trabalho liderados pelo TIMB para alinhar,
educar e abordar o trabalho infantil.

Sobre o trabalho infantil no Zimbabué
A agricultura é a espinha dorsal da economia do Zimbabué, proporcionando emprego e rendimento a 60 a 70% da população.
É também o setor com mais trabalho infantil. O Inquérito sobre o Trabalho Infantil do
Governo de 2019 estimou que pouco mais
de 70% de todas as crianças em trabalho
infantil se encontravam na agricultura ou
silvicultura. A última Estimativa Global
sobre Trabalho Infantil da OIT e da UNICEF
confirma que a maioria dos 160 milhões de
crianças do mundo em trabalho infantil trabalham na agricultura, especialmente na
região africana. Esta situação é exacerbada pela atual pandemia do COVID-19, bem
como pela anterior crise do VIH/SIDA que
deixou mais de um milhão de crianças do
Zimbabué órfãs.
Tomando medidas em conjunto
Como o setor de cultivo do tabaco tem evoluído significativamente nas últimas duas
décadas, também evoluiu a conscientização
pública sobre os desafios enfrentados pelas
comunidades rurais, incluindo o trabalho
infantil. Um relatório de 2018 da Human
Rights Watch lançou mais luz sobre esta
questão no setor agrícola do tabaco no Zimbabué, desencadeando uma dinâmica de
ação coletiva por parte de múltiplas partes

interessadas, incluindo o inquérito governamental recentemente lançado sobre o
trabalho infantil no tabaco. O inquérito foi
um instrumento importante para reforçar a
compreensão do trabalho infantil nas explorações agrícolas onde o tabaco é cultivado,
a fim de ajudar a coordenar eficazmente os
esforços e a dirigir os fundos.
A Fundação ECLT tem apoiado este processo, trabalhando com o governo, organizações internacionais, empresas, sindicatos,
associações de agricultores e outras partes
interessadas importantes para se reunirem
para colmatar lacunas de conhecimento e
fragmentação de esforços.
O lançamento do inquérito proporcionou
uma plataforma importante para o Ministério do Trabalho promover o compromisso
de múltiplas partes interessadas e multissetoriais. Através de workshops em todos
os setores, incluindo o tabaco, açúcar, chá
e mineração, o Ministério solicitou compromissos de ação, em conformidade com
o apelo da OIT para apoiar este ano como
o Ano Internacional para a Eliminação do
Trabalho Infantil.
O amplo compromisso dentro do Grupo
de Trabalho do Tabaco sobre o Trabalho

É necessário
um forte
empenho de
todos os intervenientes
para se obterem
progressos reais nesta
questão transversal.

do Trabalho, os leilões, o Conselho Nacional
do Emprego, as associações de agricultores
do ITGA e outros, a fim de fazer progressos
concretos contra os compromissos como
uma indústria. Um primeiro passo tem sido
fazer um balanço em todos os grupos de
trabalho para compreender que medidas já
estão em vigor e ter uma base para medir
os progressos futuros.
Olhando para o futuro
A Fundação ECLT está empenhada em
continuar a fornecer assistência técnica
e a apoiar o aumento da capacidade, incluindo a formação de agricultores, para

enfrentar o trabalho infantil nas comunidades onde o tabaco é cultivado. A nível
nacional no Zimbabué, o governo está a
avançar no sentido de continuar a seguir
e a desenvolver as recomendações do
compromisso das partes interessadas de
2018, incluindo a revitalização do Comité Diretivo Nacional sobre Trabalho Infantil. É necessário um forte empenho de
todos os intervenientes para se obterem
progressos reais nesta questão transversal. Para as crianças, agricultores e
famílias ainda afetadas pelo trabalho infantil no Zimbabué, é urgente uma ação
eficaz, sistémica e sustentável.

Infantil abriu portas a muitos intervenientes para trabalharem em conjunto de uma
forma que não tínhamos feito antes. Passo
a passo, estamos a criar uma dinâmica e a
ver progressos no sentido de alcançar os
nossos objetivos comuns. - Mathew Wilde,
Chefe do Grupo de Sustentabilidade, Contraf-Nicotex-Tobacco (CNT).
Em todo o setor do tabaco no Zimbabué, os
compromissos ajudaram a mobilizar os intervenientes para se reunirem sobre questões de definição de padrões mínimos, em
conformidade com os Princípios das Nações
Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos,
melhor compreender o trabalho perigoso
no cultivo do tabaco e estabelecer ligações
com os esforços mais amplos de sustentabilidade da indústria. Estes compromissos
levaram à criação de grupos de trabalho
pelo TIMB, para as empresas, o Ministério
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Indonésia
Alliance One International (AOI)
Michiel Reerink
AOI Diretor Internacional
de Assuntos Corporativos
e Diretor Executivo

O trabalho infantil é um problema significativo na maioria dos países em desenvolvimento com uma economia agrícola
e a Indonésia não é exceção. Reconhecendo isto, a Organização Internacional
do Trabalho (OIT) declarou 2021 como o
Ano Internacional para a Eliminação do
Trabalho Infantil e advertiu que, devido
à pandemia do COVID-19, muito do recente progresso alcançado no combate
ao trabalho infantil poderia ser corroído.
Por exemplo, na Ásia-Pacífico, números
recentes da OIT demonstram este progresso: a percentagem de crianças em
trabalho infantil diminuiu para 5,6% em
2020, contra 13,3% em 2008.Embora este
declínio seja um passo numa direção positiva, enquanto o trabalho infantil existir,

Por exemplo,
na Ásia-Pacífico,
números recentes
da OIT demonstram
este progresso: a
percentagem de
crianças em trabalho
infantil diminuiu para
5,6% em 2020, contra
13,3% em 2008.
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será necessário mais trabalho por parte
de governos, ONGs e empresas.
Alliance One International (AOI) e a sua subsidiária indonésia PT. Alliance One Indonesia
(PT.AOI) têm uma política clara de trabalho
infantil zero. O compromisso da empresa
de erradicar progressivamente o trabalho
infantil da sua cadeia de fornecimento está
incorporado em todas as operações. A maior
parte do tabaco indonésio da empresa é
adquirido através do Sistema Integrado de
Produção (IPS). O tabaco é cultivado por produtores contratados que recebem apoio da
empresa em todos os aspectos do ciclo de
cultivo do tabaco, incluindo a prevenção do
trabalho infantil. Este apoio ajuda a assegurar a conformidade do produtor, ao mesmo
tempo que melhora a qualidade e o rendimento global da cultura e o posicionamento do produtor, e da indústria indonésia do
tabaco, para uma viabilidade a longo prazo.
A Indonésia ratificou todas as convenções
relevantes da OIT e dispõe de um quadro
jurídico abrangente para abordar o trabalho infantil. Contudo, o Departamento do
Trabalho dos EUA está a acompanhar de
perto o trabalho infantil na cadeia de fornecimento da Indonésia, observando lacunas
que dificultam a aplicação adequada das leis
sobre trabalho infantil, tais como o número
de inspetores do trabalho no país, que têm
considerado insuficientes.
Contudo, as medidas de combate ao trabalho infantil na Indonésia não devem
concentrar-se apenas na aplicação de leis
e regulamentos. Existe uma longa tradição
de crianças que apoiam os seus pais em explorações agrícolas familiares no país. Por
conseguinte, muitos esforços para erradicar
o trabalho infantil na Indonésia devem concentrar-se na educação e na abordagem das
causas profundas do trabalho infantil.
Com isto em mente, a PT.AOI fornece uma
série de ferramentas e programas aos seus

produtores contratados que são essenciais
para cumprir o seu objetivo de trabalho infantil zero. Isto inclui o programa Práticas
de Trabalho Agrícola (ALP) da empresa e o
Programa de Tabaco Sustentável (STP), que
estão orientados para a educação dos produtores.

Com isto em
mente, a PT.AOI
fornece uma série de
ferramentas e programas
aos seus produtores
contratados que são
essenciais para cumprir o
seu objetivo de trabalho
infantil zero.
PT.AOI introduziu pela primeira vez o programa ALP aos seus produtores contratados
em 2011 e alargou-o a 100 por cento deles
em 2012. Os técnicos de campo da empresa
visitam cada produtor 10 a 15 vezes por temporada de cultivo. Durante as suas visitas,
colocam uma ênfase substancial na educação dos produtores sobre os princípios ALP,
bem como na análise de questões laborais,
para que a empresa possa compreender melhor as razões da sua ocorrência.
Outros programas, como o CERIA (Erradicação do Trabalho Infantil em Áreas Tabaqueiras) e o PACLAA (Parceria em Ação

Contra o Trabalho Infantil na Agricultura),
trabalham diretamente com os filhos de
produtores contratados para promover a
educação. CERIA, que significa “felicidade”
em bahasa, é um programa gerido pela
PT.AOI através de uma terceira parte e é
implementado em escolas com uma elevada população de filhos de produtores
de tabaco. O programa utiliza a narração
de histórias para aumentar a conscientização para os riscos do trabalho infantil.
Em 2019, o programa CERIA atingiu mais
de 4.000 crianças. Embora tipicamente
realizado pessoalmente, devido à pandemia COVID-19, em 2020-2021 a PT.AOI
adaptou o programa a um formato virtual
e distribuiu materiais educativos para os
estudantes utilizarem em casa.
O programa PAACLA é uma parceria entre
a Fundação para a Eliminação do Trabalho Infantil no Cultivo do Tabaco (ECLT)
e o Ministério do Planeamento do Desenvolvimento Nacional. Em cooperação
com as ações dos governos locais contra

A gama de
projetos e
parcerias da
PT.AOI, combinada
com o compromisso da
empresa em erradicar
progressivamente o
trabalho infantil na
cadeia de fornecimento
de tabaco, resultou em
progressos visíveis na luta
contra o trabalho infantil.

o trabalho infantil, o PAACLA visa aumentar a conscientização dos trabalhadores
para os riscos comuns nas explorações
agrícolas. Em 2019, PAACLA lançou o seu
projeto KESEMPATAN com o objetivo de
atingir 3.000 crianças e 600 adultos até
2022. Apesar dos impactos significativos
da pandemia COVID-19, o projeto já atingiu quase 2.500 crianças e mais de 700
pais até à data.
A gama de projetos e parcerias da PT.AOI,
combinada com o compromisso da empresa em erradicar progressivamente o
trabalho infantil na cadeia de fornecimento de tabaco, resultou em progressos visíveis na luta contra o trabalho infantil.
Avançando, a AOI e a sua subsidiária indonésia continuarão a manter a eliminação
do trabalho infantil como uma prioridade fundamental ao mesmo tempo que
trabalham para o nosso objetivo global:
transformar a vida das pessoas de modo
a que juntos possamos crescer um mundo
melhor.

Reunião Geral Anual de ITGA, Itália 2006
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Relatório do país: India
Instituto
de Tabaco
da Índia

India

INFORMAÇÃO DA CAMPANHA
TABACO VFC KARNATAKA

TABACO FCV EM ANDHRA
Os leilões da cultura do tabaco para 2020 estão em curso e,
como em 7 de setembro de 2021, foi comercializada uma quantidade total de 112 milhões de kgs (contra a dimensão da cultura
autorizada de 115 milhões de kgs) a um preço médio de 2,02 dólares por kg.
A Tobacco Board autorizou uma colheita de 130 milhões de kgs
para a próxima cultura (2021) em Andhra Pradesh.

A Tobacco Board autorizou uma colheita de 97 milhões de kgs
para a atual cultura (2021) em Karnataka. Os leilões para esta cultura deverão começar por volta da última semana de setembro
de 2021.
A cultura anterior (2020) de 88 milhões de kgs foi comercializada a um preço médio de 1,64 dólares por kg em Karnataka.

Cultura FCV - Andhra Pradesh
Ano

Área Plantada
(Hectares)

Quantidade
Comercializada
(Milhões de
Kgs)

Preço Médio
US$/Kg

2019-20

79294

128

1.77

2020-21

65142

112*

2.02

* Leilão em curso
Fonte: Tobacco Board, Governo da Índia
Conversão da moeda: US$ = INR 73

Clima: As chuvas incessantes causadas pelo ciclone Nivar levaram à inundação de campos com sério impacto na fase inicial
da produção agrícola de tabaco FCV em Andhra Pradesh, no final
de 2020. No entanto, condições meteorológicas favoráveis nos
meses seguintes ajudaram os produtores a produzir culturas recorde durante a temporada agrícola de 2020-21, com um resultado
significativo de grau brilhante.

Cultura FCV - Karnataka
Ano

Área Plantada
(Hectares)

Quantidade
Comercializada (Milhões
de Kgs)

Preço Médio
US$/Kg

2019-20

80364

106

1.69

2020-21

73609

88

1.64

Fonte: Tobacco Board, Governo da Índia
Conversão da moeda: US$ = INR 73

INFORMAÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO DE TABACO E PRODUTOS DE TABACO DA ÍNDIA
(Quantidade em Milhões de Kg & Valor em Milhões US$)

Item

2020-21 (Abril a
Março de 2021)

2021-22 (Abril a
Junho)

Quantidade

Valor

Quantidade

Valor

Tabaco não
Manufaturado

169

509

48

160

Produtos de
Tabaco

36

314

6

67

Total

205

823

54

227

Fonte: Tobacco Board, Governo da Índia
FAIFA India, Celebrações do Dia Mundial do Produtor de Tabaco. 28 de Outubro
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Relatório do país:
Estados Unidos de América

mentais de emprego agrícola que proíbem
o trabalho infantil, e a uma adesão estrita da
indústria tabaqueira às leis do trabalho infantil nos EUA.

Burley
Stabilization
Corporation (BSC)

Por favor, partilhe detalhes sobre
as iniciativas locais que tiveram lugar a fim de eliminar o trabalho
infantil.
United States

Flue Cured
A partir do final de setembro, a colheita da
cultura do tabaco flue cured é de 90% completa. A comercialização estará concluída até
ao final de outubro, com uma tendência de
preços superior a 2020 para o tabaco de qualidade substancialmente melhor. O número
de hectares de tabaco flue cured nos Estados
Unidos aumentou substancialmente ao longo
de 2020, com o regresso das compras pela
China. Embora algumas das áreas de produção de tabaco flue-cured tenham enfrentado
desafios climáticos que irão reduzir os rendimentos, estima-se que o rendimento global
seja semelhante ou superior ao rendimento
em 2020.
Burley
No final de setembro, o tabaco burley está
a curar nos celeiros com algum tabaco já
curado e a ser preparado para o mercado.
O número de hectares de tabaco burley nos
Estados Unidos está ligeiramente em baixa
de 2020 e espera-se que continue a diminuir.
Os produtores continuam com desafios relacionados com mão de obra indisponível e
taxas de mão de obra caras em relação ao
preço do tabaco burley. Há mais culturas
alternativas disponíveis para os produtores
de tabaco burley à medida que os preços
de outras mercadorias continuam a subir e
muitos produtores têm acesso a mercados
locais fortes para frutas e vegetais. Devido ao
excesso de chuva em toda a área de produção primária de tabaco burley, prevê-se que
o rendimento seja inferior ao rendimento do
ano passado. As condições de cura têm sido
ótimas e espera-se que os preços sejam mais
elevados com uma cultura de boa qualidade
que pode estar em escassez.
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Além disso, os produtores de tabaco dos
EUA recebem formação anual sobre normas
e práticas agrícolas. Parte desta formação enfatiza a adesão às leis laborais e a segurança

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TABACO

Desenvolvimento das culturas:
Qual é a situação atual da produção de tabaco no seu país: planta,
colheita ou entrega (contrato e/
ou leilões)?

A indústria do tabaco nos EUA adere estritamente às leis do trabalho infantil nos EUA. Na

maioria dos aspetos da produção e fabrico do
tabaco, os empregados devem ter mais de 18
anos de idade. Nos poucos casos em que os
empregados com menos de 18 anos são autorizados por lei a trabalhar, estão proibidos
de qualquer trabalho que seja perigoso ou
suscetível de prejudicar a sua saúde.

e direitos dos trabalhadores agrícolas. Esta
formação é exigida aos produtores de tabaco
pela indústria tabaqueira.
Os produtores de tabaco dos EUA participam num programa de Boas Práticas
Agrícolas (GAP) que oferece formação sobre questões relacionadas com o trabalho
infantil e fornece um programa de certificação para que os produtores possam demonstrar a ausência de trabalho infantil nas
suas operações.

PAÍS

A

Tabaco dark air-cured e fire-cured
O número de hectares de tabaco dark air-cured nos Estados Unidos aumentou ao longo
de 2020. Globalmente, a colheita de 2021
está acima da média em rendimento e qualidade, e a temporada de cura tem sido boa
indo em outubro.
Problemas / alterações climáticas:
O excesso de precipitação durante a plantação atrasou o estabelecimento das culturas
em algumas zonas de produção de tabaco
do país, enquanto uma área mais pequena foi afetada negativamente pelo tempo
seco. Após o estabelecimento das culturas
e durante toda a temporada de produção, a
precipitação excessiva resultante de vários furacões danificou algumas zonas de produção
de tabaco e reduziu o rendimento em toda a
região de produção de tabaco. Uma pequena
percentagem da área de produção de tabaco
sofreu condições de seca durante os primeiros dois terços da temporada que podem ter
um crescimento e potencial de rendimento
limitados. A temporada de colheita começou
a tempo, mas foi atrasada em partes da área
de produção de tabaco por chuvas tardias,
possivelmente resultando em algumas perdas
de qualidade. Contudo, os desafios climáticos
descritos acima são extremos e não tiveram
um impacto negativo na maioria do tabaco
dos EUA. Globalmente, a maior parte da área
de produção de tabaco dos EUA passou por
uma boa temporada de cultivo de tabaco.
Qual é o número de produtores
que participam na temporada
atual em comparação com a temporada anterior?
O número de produtores diminuiu ligeiramente em todos os tipos em 2021 em comparação com 2020.

Período de transplantação:

Qual é a área plantada em hectares
na temporada atual, em comparação com a temporada anterior?

R

D

Volume de tabaco produzido na
temporada atual em comparação
com a temporada anterior?
Flue Cured: 137.986 em 2021 vs 107.838 em
2020

Área plantada
Tipos

Burley: 17.600 em 2021 vs 17.500 em 2020

I

Novembro a
Janeiro

NOTAS

Número de
produtores

HECTARES

PRODUZIDO

EXPORTADO

PRODUTOR

EXPORT.

4 300

17 500

32 726

8 900

4,41

8,40

2

Flue

1 700

51 700

107 838

36 800

4,36

7,75
Taxa de Câmbio:

3

			

4
TOTAL

NOTAS

TABACO CULTIVADO NA CULTURA ATUAL - (2021)

II

Preço médio da temporada atual e
da última temporada:

1

Burley

4 100

17 600

39 837

8 400

4,43

8,35

2

Flue

1 680

61 100

137 986

51 000

4,41

7,50
Taxa de Câmbio:

3

			

4

Flue Cured: 4,41 dólares em 2021 vs 4,36
dólares em 2020

TOTAL

Burley: 4,43 dólares em 2021 vs 4,41 dólares
em 2020

Por favor, discuta brevemente a
presença ou ausência de problemas
de trabalho infantil no seu mercado. Quais são os principais desafios
no combate ao trabalho infantil
na sua região?

US$ / kg

Burley

Custos médios de produção da temporada atual e da última temporada:

Questões relacionadas com o trabalho infantil:

TONS

1

Burley: 61.100 em 2021 vs 51.700 em 2020

Os custos médios de produção aumentaram
em 2021 para 9.650 dólares/ha para flue
cured e 9.980 dólares/ha para o burley.

Entrega:

Julho a Outubro

TABACO CULTIVADO NA CULTURA ANTERIOR - (2020)

O

Flue Cured: 61.100 em 2021 vs 51.700 em
2020

Colheita:

Abril a Junho

NOTAS

TABACO PARA A PRÓXIMA CULTURA - (2022)

III

1

Burley

3 900

17 000

40 000

8 000

4,48

8,28

2

Flue

1 650

60 000

138 000

55 000

4,45

7,45
Taxa de Câmbio:

3

			

4
TOTAL

O trabalho infantil no tabaco não é predominante nos Estados Unidos devido a uma
maior dependência de programas governa55

RELATÓRIO DOS PAÍSES MEMBROS ITGA

Relatório do país: Flue-Cured dos EUA,
Específico para a Carolina do Norte
Tobacco Growers
Association of North
Carolina

Desenvolvimento das culturas:
Qual é a situação atual da produção de tabaco no seu país: planta,
colheita ou entrega (contrato e/
ou leilões)?
A colheita está bem encaminhada desde
o início de julho. Algumas regiões iniciaram a fase final da colheita no campo.
A comercialização começou em meados
de agosto e alegadamente está a correr
bem. A maioria dos produtores expressa
satisfação com as notas recebidas. Naturalmente, a peça é uma preocupação à
medida que as margens se tornam ainda
mais apertadas.
Problemas / alterações climáticas:
2021 tem sido outra cultura meteorológica desafiante. No entanto, é muito
“acertar e errar”. Em áreas isoladas, a
colheita é excelente. Mas em geral, a
cultura foi afetada pela primavera mais
seca de que há registo. Ventos quentes
e secos no final de abril criaram um começo difícil. Depois, o mês de junho produziu até mais de 75 cm de precipitação.
Esta cultura vai perder o seu potencial
em termos de rendimento em termos de
tonelagem, mas os agricultores estão a
fazer um excelente trabalho para alcançar a qualidade apesar destes desafios.
Qual é o número de produtores
que participam na temporada
atual em comparação com a temporada anterior?
Em produtores de Flue-cured estimamos cerca de 2.200, que poderiam ser
reduzidos 10% em relação à temporada
anterior.

Qual é a área plantada em hectares
na temporada atual, em comparação com a temporada anterior?
Estima-se que a área cultivada em fluecured aumente este ano em 15%. Este
é um atributo muito importante para a
retoma do volume para os chineses.
Volume de tabaco produzido na
temporada atual em comparação
com a temporada anterior?
Estima-se que a procura de culturas aumente de 25-28% durante a temporada
de 2020.
Custos médios de produção da
temporada atual e da última temporada:
O custo de produção tem aumentado
drasticamente. O fertilizante aumentou
250 dólares por tonelada. O trabalhador
convidado do programa H2A Labor aumentou de 12,46 dólares por hora para
13,15 dólares. O combustível subiu 60%.
Segundo algumas estimativas económicas, pode custar mais de 1,70 dólares
por kg para produzir esta cultura.
Preço médio da temporada atual
e da última temporada:
O conhecimento público dos preços sugere que as notas máximas aumentaram
de 2020 para 2021 em escala variável e,
dependendo se o contrato for com um
fabricante ou comerciante de folhas, o
aumento poderá ser mais ou menos
Em média, os preços tiveram uma tendência ascendente entre 3 cêntimos a 8
cêntimos nos graus de qualidade.
Nota: Por favor, indique o ano exato correspondente aos dados fornecidos.
Exemplo: Temporada 2021: 10.000
produtores ou Temporada 2020/2021:
10.000 produtores, etc.

RELATÓRIO DOS PAÍSES MEMBROS ITGA

Relatório do país:
República Dominicana

United States

Questões relacionadas com o trabalho infantil:
Por favor, discuta brevemente a
presença ou ausência de problemas de trabalho infantil no seu
mercado. Quais são os principais
desafios no combate ao trabalho
infantil na sua região?
Acredito firmemente que a presença de
trabalho infantil no tabaco na Carolina
do Norte é quase nula e certamente não
excede as percentagens de um dígito se
fosse descoberta.

Instituto del Tabaco
de la República
Dominicana

República Dominicana

Desenvolvimento das culturas:
Qual é a situação atual da produção de tabaco no seu país: planta,
colheita ou entrega (contrato e/
ou leilões)?

6.565 ha foram plantados na temporada
de 2020-2021;
8.648 ha foram plantados na temporada
de 2019-2020.

Temporada de 2020-2021, o preço de venda é de 2,50 dólares por quilo;
Na temporada de 2019-2020 o preço de
venda foi de 2,20 dólares por quilo.

Entrega (contrato)

Volume de tabaco produzido na
temporada atual em comparação
com a temporada anterior?

Questões relacionadas com o trabalho infantil:

Problemas / alterações climáticas:
Períodos de chuvas fortes ou períodos de
elevada seca. Instabilidade nos ciclos de
precipitação.

Por favor, partilhe detalhes sobre
as iniciativas locais que tiveram
lugar a fim de eliminar o trabalho
infantil.

Qual é o número de produtores
que participam na temporada
atual em comparação com a temporada anterior?

Dois fatores principais: (1) estamos fortemente mecanizados e isso só continuará a aumentar à medida que os salários
se aproximarem de 14,00 dólares por
hora (2) Somos predominantemente
constituídos por mão de obra através do
programa de trabalhadores convidados
H2A, que utiliza mão de obra migrante
numa base temporária. Este é um programa do governo federal com diretrizes
rigorosas. O programa dita uma idade
mínima de 18 anos para entrar no país
para emprego sazonal.

Temporada de 2020-2021, há 3.502
produtores;
Na temporada de 2019-2020 houve 4.025.
Qual é a área plantada em hectares
na temporada atual, em comparação com a temporada anterior?

Temporada de 2020-2021 produziu 12.200
kg;
Na temporada de 2019-2020 foram produzidos 14.300 kg.
Custos médios de produção da
temporada atual e da última
temporada:
Temporada de 2020-2021, o custo é de
2,25 dólares por quilo;
Na temporada de 2019-2020 o custo foi
de 2,11 dólares por quilo.
Preço médio da temporada atual
e da última temporada:

Por favor, discuta brevemente a
presença ou ausência de problemas
de trabalho infantil no seu mercado. Quais são os principais desafios
no combate ao trabalho infantil
na sua região?
Não existem problemas de trabalho infantil na República Dominicana, uma vez que
nenhum menor trabalha em atividades relacionadas com o tabaco.
Por favor, partilhe detalhes sobre as
iniciativas locais que tiveram lugar
a fim de eliminar o trabalho infantil.
Não aplicável na República Dominicana

Finalmente, os agricultores americanos
participam no programa GAP (Boas práticas Agrícolas) que realiza auditorias. O
trabalho é uma grande ênfase da auditoria e para aqueles que escolhem, o processo de certificação. Estas auditorias
em explorações agrícolas servem como
mais uma revisão que capta ou identifica
o trabalho infantil em uso.

ITGA AGM 2019 - República Dominicana

56

57



itga@tobaccoleaf.org
www.tobaccoleaf.org
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