Os 10 Princípios do Movimento TEKEY
I)

Princípio da assistência mútua

A essência desta parceria reside, não na negociação, mas na relação
amigável entre as pessoas. Desta forma, os produtores e os Coprodutores devem ajudar-se com base no entendimento mútuo: esta
relação deve ser estabelecida com base nas experiências ocorridas.
II)

Princípio da produção pretendida

Os produtores devem, através do entendimento e consulta com os
Co-produtores, procurar produzir a quantidade máxima e a variedade
máxima de produtos que estes desejem, não descurando os limites
agroecológicos de cada quinta.
III)

Princípio de aceitação do produto

Os Co-produtores devem aceitar todos os produtos resultantes do
acordo produtores/Co-produtores. A sua dieta deve depender, na
medida do possível, dos produtos deste ecossistema em que também
participam.
IV) Princípio da concessão mútua na decisão de preço
Ao decidir o preço do produto, os produtores devem ter plenamente
em conta a poupança de mão-de-obra e os custos, devido à
diminuição da classificação e dos processos de embalagem, bem
como a aceitação de todos os seus produtos; e os Co-produtores
devem levar em conta o benefício de obter alimentos frescos, seguros
e saborosos.
V) Princípio do aprofundamento dos relacionamentos pessoais
O desenvolvimento contínuo desta parceria exige o aprofundamento
de relações amigáveis entre produtores e Co-produtores. Isso só será
alcançado através da maximização do contacto entre os parceiros.
VI) Princípio da auto-distribuição
Com este princípio, o transporte de produtos deve ser realizado pelos
grupos de produtores ou de Co-produtores, até aos pontos de
encontro, sem dependência de transportadores profissionais.

VII) Princípio da gestão democrática
Ambos os grupos devem evitar a dependência excessiva de um
número limitado de líderes nas suas atividades e tentar praticar a
gestão democrática com responsabilidade compartilhada por todos.
As condições particulares das famílias dos membros devem ser
levadas em consideração sobre o princípio da assistência mútua.
VIII) Princípio da aprendizagem em grupo
Ambos os grupos de produtores e Co-produtores devem atribuir muita
importância ao conhecimento da realidade dos outros. Devem tentar
manter atividades para alem de apenas se focarem na distribuição de
alimentos seguros.
IX) Princípio de manter a escala de grupo apropriada
A prática dos princípios acima enunciados será difícil se o território de
actuação desses grupos se tornar muito grande. Essa é a razão pela
qual estes movimentos devem ser mantidos num tamanho
apropriado. O desenvolvimento formal destes movimentos como
associação ou cooperativa deve ser promovido.
X)

Princípio do desenvolvimento estável

Na maioria dos casos, nem os produtores nem os Co-produtores
podem beneficiar de imediato dos princípios acima descritos, śendo
fundamental que ambos escolham parceiros promissores, mesmo que
a situação inicial não seja satisfatória. O desafio consiste num esforço
contínuo de melhoramento baseado na cooperação mútua.
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