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1. A APS Tem Dois Tipos de Critérios: Crítico e Progresso
Critérios Críticos: DEVEM ser cumpridos num prazo especificado.


A maioria dos critérios Críticos devem ser cumpridos antes da certificação inicial (Ano 0).



Todos os critérios Críticos restantes devem ser alcançados dentro de um prazo especificado,
com cumprimento TOTAL de TODOS os critérios Críticos exigidos, o mais tardar no Ano 6.



Alguns critérios Críticos devem ser cumpridos numa ordem específica, além de um prazo
especificado, antes ou depois de outros critérios relacionados terem sido implementados.

Critérios Progresso: Descrevem requisitos de melhorias contínuas.


O Titular do Certificado (TC) deve mostrar um nível mínimo de conformidade e progresso
ao longo do tempo. Cada critério Progresso vale um número específico de Pontos Progresso,
no valor 1, 3 ou 5. Para estar em conformidade com os módulos que contêm os critérios
Progresso, o Titular do Certificado deve receber:
o

40% dos possíveis pontos Progresso antes da certificação inicial até o Ano 2 (Anos 0 - 2)

o

70% dos possíveis pontos Progresso nos Anos 3 - 5

o

Cumprimento TOTAL de TODOS os critérios Progresso até o Ano 6



O Titular do Certificado pode selecionar os critérios Progresso a serem cumpridos para
alcançar a porcentagem mínima de pontos Progresso exigidos em módulos que contêm
critérios Progresso dentro do cronograma relevante.



SOMENTE os Módulos 3 (Salários, Condições de Trabalho e Acesso aos Serviços) e 4
(Biodiversidade, Função do Ecossistema e Produção Sustentável) contêm critérios Progresso.

TODOS os critérios (Críticos e Progresso) são importantes para AMBOS, fazenda (locais de produção
incluindo campos e estufas) E instalações, a menos que seja indicado o contrário.
Visão Geral do Cronograma:
Critérios Críticos
Ano 0 - 6

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6

Todos se Aplicam
como indicado

Todos se Aplicam
como indicado

Critérios Progresso
Ano 0 - 2

Ano 3 - 5

Ano 6

---

---

---

---

---

---

Todos se Aplicam

40%

70%

100%

como indicado

de pontos Progresso

de pontos Progresso

de pontos Progresso

Todos se Aplicam

40%

70%

100%

como indicado

de pontos Progresso

de pontos Progresso

de pontos Progresso

---

---

---

---

---

---

Todos se Aplicam
como indicado

Todos se Aplicam
como indicado
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2. Cálculo dos Pontos Progresso e Cumprimento do Módulo:
2.1. Designação dos tipos de critério
Com base no tamanho da fazenda e instalações, as quais são definidas na APS como Pequena (LP),
Média (LM) ou Grande (LG), os critérios dos Módulos 3 e 4 podem ser marcados como:
#

Critério de Cumprimento

LP

LM

LG

Intenção e Esclarecimento

3.1.1.c

Todos os trabalhadores
permanentes têm contratos por
escrito com
condições
de
BP (Boa Prática)
– são
consideradas
trabalho
claras.
boas práticas, mas não são exigidas para

Os contratos devem ser juridicamente
vinculativos.
C-A0 No mínimo, o contrato
P-3
BP
ser em
umaC-A deve
(Critério
Crítico
linguagem que o trabalhador
compreende
e
Ano) – Crítico para
explique:
fazendas e instalações
fazendas e instalações do tamanho
do tamanho indicado.
indicado.
Deve ser alcançado até
o ano da auditoria
P-# (Pontos – Critério Progresso) – Critério Progresso, vale o número de pontos
especificado (A0 deve
indicados para locais do tamanho indicado, e contam para o total de pontos do
ser alcançado antes da
módulo. O TC pode escolher quando alcançar o cumprimento deste critério
certificação).
qualquer momento antes do A6. Uma vez que em conformidade, os pontos
indicados são contados para pontuação total daquele módulo.

2.2. Pontos Progresso
Os pontos Progresso disponíveis em cada módulo diferem de acordo com a categoria de
tamanho da fazenda. Os critérios individuais podem ser ponderados de formas diferentes para
fazendas de tamanhos diferentes.


Para alcançar a conformidade com cada módulo, todas as fazendas dentro de CADA categoria
de tamanho devem alcançar o número mínimo de Pontos Progresso exigidos no módulo,
dentro do cronograma especificado.



Não se pode obter pontos parciais para um critério. Os pontos só são concedidos para
conformidade TOTAL.

Exemplo (tabela abaixo): No Módulo 3, uma Fazenda de Tamanho Médio precisa alcançar 90
pontos, dos 128 possíveis (70%), até o Ano 3.
Pontos no Módulo 3

LP

LM

LG

A0 – pontos mínimos exigidos (40%)

16

51

39

A3 – pontos mínimos exigidos (70%)

28

90

68

A6 – pontos totais exigidos (100%)

40

128

97
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2.3. Pontuação para grupos de tamanhos misturados
Em um grupo com locais de tamanhos diferentes, a pontuação é calculada pelo agrupamento das
fazendas e instalações por categorias de tamanho;


O número de pontos que cada categoria de tamanho deve conquistar é diferente, uma vez
que o total de pontos possíveis em cada módulo diferem de acordo com a categoria de tamanho.



Pontos Progresso para um critério só são alcançados se TODOS os locais dentro da mesma
categoria de tamanho cumprem o critério.



Pontos conquistados pela conformidade de Fazendas e Instalações Pequenas não contam como
Pontos Progresso para fazendas Médias e Grande no grupo, e vice-versa.

Exemplo (gráfico abaixo): No Ano 3, as duas Fazendas Grandes dentro do grupo devem alcançar
40% dos pontos Progresso possíveis para LG, todas as 3 Fazendas Médias dentro do grupo devem
alcançar 40% dos pontos possíveis para LM, e todas as 4 Fazendas Pequenas dentro do grupo devem
alcançar 40% dos Pontos possíveis para LP.
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