PROGRAMA DE GARANTIA BETTER COTTON
ESCALA DE DESEMPENHO BETTER COTTON PARA
GRANDES PRODUTORES

APLICÁVEL A PARTIR DA COLHEITA DE 2014
GRANDES
PRODUTORES

Agricultores que dependem estruturalmente de mão-de-obra contratada
permanente. O tamanho da propriedade rural é superior a 200 ha de algodão. A
autoavaliação e licenciamento são realizados individualmente.

PROGRAMA DE GARANTIA

BETTER

COTTON PARA GRANDES
PRODUTORES

A - OS REQUISITOS MÍNIMOS
A fim de obter a licença para vender Better Cotton, os Grandes Produtores devem
preencher, anualmente, todos os requisitos apresentados abaixo:
1.
2.
3.

Critérios Mínimos de Produção
Critérios de gestão
Relatório sobre Indicadores de Resultados

1. Critérios Mínimos de Produção BCI
Nº dos
Critérios
BCI
1.1

Princípios de
Produção BCI

Critérios Mínimos de Produção

Proteção da Cultura

Adoção de um programa de Manejo Integrado de Pragas que inclui os
seguintes princípios:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

1.2

Proteção da Cultura

cultivo de uma lavoura saudável,
prevenção do aumento das populações de pragas, e a difusão
de doenças, e
preservação e aprimoramento das populações de organismos
benéficos, e
observações do aspeto da lavoura, principais pragas e insetos
benéficos através de vistorias regulares ao campo, e
manejo da resistência.

Utilização apenas de defensivos que são:
(i)
(ii)

registados nacionalmente para uso na cultura a ser tratada; e
rotulados corretamente na língua nacional

1.3

Proteção da Cultura

Os defensivos apresentados nos Anexos A e B da Convenção de Estocolmo
não são utilizados.

1.4

Proteção da Cultura

Os defensivos são preparados e aplicados por pessoas:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

saudáveis;
capacitadas e treinadas para a aplicação de defensivos,
maiores de 18 anos, e
que não estejam grávidas nem a amamentar.

2.1

Água

Adoção de boas práticas de manejo que otimizem o uso da água (aplicação
para algodão sequeiro e irrigado).

4.2

Habitat

A utilização e conversão das terras para a cotonicultura está em
conformidade com a legislação nacional relacionada ao uso de terras
agrícolas.

5.2

Qualidade da Fibra

O algodão em caroço é colhido, manejado e armazenado de modo a
minimizar as impurezas, danos e contaminações.

6.1

Relações justas de

Os pequenos agricultores (incluindo arrendatários, meeiros e outras
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trabalho/Liberdade
de Associação

categorias) têm o direito, em caráter voluntário, de estabelecer e desenvolver
organizações que representem os seus interesses.

6.3

Relações Justas de
Trabalho/Trabalho
infantil

Não há trabalho infantil, de acordo com a Convenção 138 da OIT

6.4

Relações justas de
trabalho/Piores
formas de trabalho
infantil

Para trabalhos perigosos, a idade mínima é 18 anos.

6.5

Relações justas de
trabalho/Trabalho
Forçado

O emprego é escolhido livremente: não existe mão-de-obra obrigatória ou
forçada, incluindo mão-de-obra proveniente do tráfico de seres humanos ou
trabalho forçado para o pagamento de dívidas (bonded labour).

6.6

Relações Justas de
Trabalho/Sem
discriminação

Não há práticas de discriminação (distinção, exclusão ou preferência) que
rejeitem ou impeçam a igualdade de oportunidades, condições ou tratamento,
com base em características individuais e associação ou participação de
grupos.

6.7

Relações Justas de
Trabalho/Liberdade
de Associação

Todos os trabalhadores e empregadores têm o direito de estabelecer e
participar em organizações da sua própria escolha, podendo definir as suas
constituições e regras, eleger os seus representantes e formular os seus
programas.

6.8

Relações Justas de
Trabalho/
Negociação coletiva

Trabalhadores e empregadores têm o direito de negociar de forma coletiva.

6.25

Relações Justas de
Trabalho/Tratamento
e Práticas
Disciplinares
Básicas

Os empregadores não irão exercer nem tolerar a utilização de punição física,
coerção física ou mental, assédio sexual ou de outra natureza, ou abuso
físico e verbal de qualquer natureza.

6.26

Relações Justas de
Trabalho/Tratamento
e Práticas
Disciplinares
Básicas

Há um sistema e normas claras e transparentes relativamente às medidas
disciplinares e os mesmos são comunicados aos trabalhadores. O sistema
inclui princípios de advertência justos e quaisquer ações disciplinares são
proporcionais à conduta em questão.

2. Critérios de Gestão BCI
N°

Categoria

Critérios de gestão

M1

Gestão
dados

de

O agricultor opera um sistema de recolha, compilação e comunicação de dados
precisos para a BCI.

M2

Planeamento de
desempenho

Um Plano de Melhoria Contínua está disponível para o agricultor, o qual é revisto
por este anualmente
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e
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O agricultor opera um sistema de revisão do progresso em relação ao seu plano
para:
-

BETTERCOTTON.ORG

Identificar e abordar problemas/riscos associados à implementação/
potencial não conformidade
Planear/executar a implementação de ações corretivas, resultantes de
atividades de monitoração.
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3. Relatório Anual BCI sobre Indicadores de Resultados
N°

Indicadores de Resultados

R1

Defensivo aplicado por ingrediente ativo por hectare

R2

Fertilizante usado por tipo por hectare

R3

Uso de água por hectare

R4

Rendimento
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B - OS REQUISITOS DE MELHORIA
1. Proteção da Cultura
N°

Critéri
os BCI

Tema

Questões

P1

1.5

Escolha de
defensivo

Na propriedade rural, a utilização dos defensivos apresentados nas Classes 1a e
1b da OMS e no Anexo III da Convenção de Roterdão é:
( ) comum ( ) limitada ( ) Nula/Banida
Se aplicável o período de descontinuação será:
( ) no próximo ano ( ) nos próximos 2 a 3 anos ( ) 3 anos ou mais

P2

1.6

Uso de EPI

Os rótulos dos defensivos são verificados regularmente (no mínimo a cada ciclo
de pulverização) para garantir que o EPI adequado está disponível para o
defensivo a ser usado?
( ) Sim ( ) Não
O EPI é verificado para deteção de desgaste e rasgos, e é substituído se
necessário:
( ) Nunca ( ) No início de cada ciclo de pulverização ( ) Pelo menos uma vez
por mês ( ) Antes e depois de cada utilização
Todos os funcionários que trabalham com defensivos receberam capacitação
relativamente aos procedimentos de segurança no trabalho e na manutenção, uso
e armazenagem adequados do EPI?
( ) Sim ( ) Não
A capacitação relativamente aos procedimentos de segurança no trabalho e na
manutenção, uso e armazenagem adequados do EPI fornecido é atualizada?
( ) Nunca ( ) No mínimo uma vez a cada 5 anos ( ) Aos 3 anos ( ) Todos os
anos

P3

1.7

Armazenage
m, manuseio
e limpeza

A propriedade rural tem áreas exclusivas para o armazenagem, mistura e
manuseio de defensivos e para a limpeza de embalagens e equipamento de
aplicação de defensivos que:
—

Cumprem totalmente a legislação relevante para armazenagem,
manuseio e descarte de defensivos? ( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não

—

Garantem que todos os restos provenientes do enxaguamento e
escoamento são captados completamente e não representam nenhum
risco de contaminação?
( ) Sim ( ) Não

Os equipamentos de aplicação são limpos e inspecionados:
( ) No início de cada ciclo de pulverização ( ) Pelo menos uma vez por mês ( )
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Depois de cada utilização

P4

1.8

Aplicação de
defensivo

A propriedade rural tem um plano formal para efetuar a aplicação de defensivos
que apresenta de forma detalhada, no mínimo, o seguinte:
—

requisitos para conformidade com os requerimentos do rótulo?
( ) Sim ( ) Não

—

as condições climáticas relevantes sob as quais as aplicações podem ou
não ser realizadas para cada campo (incluindo a direção do vento e
tendo em conta o defensivo a ser aplicado), os parâmetros de
pulverização (por ex., velocidade, pressão, tamanho do bocal, volume de
pulverização, altura da lança, etc.), e todas as áreas sensíveis relevantes
que são claramente identificáveis num mapa da propriedade rural?
( ) Sim ( ) Não

A propriedade rural tem equipamento de monitoração de tempo, que é usado para
monitorar a temperatura, velocidade e direção do vento, assim como a umidade,
antes e durante a aplicação, com leituras registadas?
( ) Sim ( ) Não
A propriedade rural tem procedimentos para garantir que os trabalhadores estão
cientes e observam os intervalos de segurança para quaisquer áreas tratadas?
( ) Sim ( ) Não
Os defensivos são aplicados utilizando tecnologias agrícolas de precisão?
( ) Sim ( ) Não
P5

1.9

Limpeza
e
reciclagem
de
embalagens
de
defensivos

Todas as embalagens de defensivos são enxaguadas três vezes, com o
enxaguamento adicionado ao tanque de pulverização, ou descartadas em
segurança?
( ) Sim ( ) Não
A percentagem de embalagens de defensivo que são recicladas é de:
( ) 0-25% ( ) 26 - 75% ( ) 76 – 99% ( ) 100%

2. 2.Água

N°

Critéri
os BCI

Tema

Questões

P6

2.2

Evitar efeitos
adversos na
água
do
lençol
freático
e
corpos
de

A água retirada de fontes do lençol freático é registada, com as tendências
monitoradas?
( ) Sim ( ) Não
O uso de água do lençol freático satisfaz todos os requisitos formais (por ex., o
furo / poço é licenciado e a construção do poço e extração de água satisfazem as
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condições da licença?
( ) Sim ( ) Não

3. Solo

N°

Critéri
os BCI

Tema

P7

3.1

Manejo
solo

Questões

do

Tem um mapa da propriedade rural onde são identificados os tipos de solo?
( ) Sim ( ) Não
As condições do solo são monitoradas, com testes realizados para potenciais
problemas?
( ) Sim ( ) Não

P8

3.2

Manejo de
nutrientes

Faz um orçamento de nutrição anual tendo em conta todas as fontes de nutrientes
(incluindo culturas de legumes) e exportação de cultura de nutrientes?
( ) Sim ( ) Não
Tem testes de solo e de folhas para avaliar os níveis de nutrientes e a
necessidades de fertilizante durante a safra?
( ) Sim ( ) Não
Os defensivos são aplicados utilizando tecnologias agrícolas de precisão?
( ) Sim ( ) Não
Faz a monitoração das tendências de nutrição a longo prazo?
( ) Sim ( ) Não

P9

3.3

Manejo
erosão

de

Identificou áreas que sofreram erosão e áreas em risco de erosão?
( ) Sim ( ) Não
Identificou ações para corrigir e mitigar a erosão?
( ) Sim ( ) Não
Implementou todas essas ações?
( ) Sim ( ) Não
Faz a monitoração regular (pelo menos uma vez por ano e após cada evento
significativo de tempestade) das áreas que sofreram erosão e áreas em risco de
erosão?
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( ) Sim ( ) Não
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4. Habitat

N°

Critéri
os BCI

Tema

Questões

P10

4.1

Legislação

Está ciente da legislação relevante para a conservação de habitats e
biodiversidade que afeta a sua propriedade rural?
( ) Sim ( ) Não
Documentou estes requisitos?
( ) Sim ( ) Não

P11

4.1

Vida
selvagem e
vegetação
(fauna
e
flora)

Existe alguma terra não cultivada ou de pastagem na sua propriedade rural?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, esta foi avaliada ou inspecionada por especialistas em vida selvagem /
habitats?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, faz inspeções regulares de abundância e condições de vida selvagem e
vegetal?
( ) Sim ( ) Não
Controla as ervas daninhas:
Nas margens e cercanias das áreas cultivadas? ( ) Sim ( ) Não
Nas áreas não cultivadas ou de pastagem? ( ) Sim ( ) Não

P12

4.1

Paisagem

Existem áreas degradadas na sua propriedade rural?
( ) Sim ( ) Não
Se existirem, tem um plano para as restaurar ou está a geri-las ativamente de
acordo com um plano de gestão estabelecido?
( ) Sim ( ) Não
Existem áreas ribeirinhas na sua propriedade rural?
( ) Sim ( ) Não
Se existirem, estas estão a ser geridas ativamente para proteger e melhorar as
suas condições?
( ) Sim ( ) Não
Se existirem, a distância média de vegetação natural na zona ribeirinha que está
presente e protegida é de:
( ) 0 a 5 metros de extensão
( ) 6 a 10 metros de extensão
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( ) 11 a 15 metros de extensão
( ) Mais de 15 metros de extensão

P13

4.1

Atividade da
comunidade

É membro de um grupo local de proprietários de terras ou de um programa de
biodiversidade que trabalha regularmente para melhorar a paisagem e / ou a
biodiversidade locais
( ) Sim ( ) Não

5. Qualidade da Fibra

N°

Critéri
os BCI

Tema

Questões

P14

5.1

Maximizar a
qualidade da
fibra

Tem um plano de gestão da qualidade da fibra que inclui os seguintes elementos:
seleção varietal, data de plantio, taxa de plantio, espaçamento das filas,
crescimento da cultura e manejo de ervas daninhas?
( ) Sim ( ) Não
Avaliou os resultados gerais relativos à qualidade da cultura no final da última
safra?
( ) Sim ( ) Não
Se foi informado de ou identificou problemas com a qualidade da fibra, tentou
entender as razões dos problemas (por ex., discutir o assunto com outras
pessoas relevantes, tais como consultores, agrónomos, pesquisadores,
comerciantes), e implementou ações para corrigir os problemas?
( ) Sim ( ) Não
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6. Relações Justas de Trabalho

N°

Critéri
os BCI

Tema

Questões

P15

6.2

Água potável

Todos os empregados têm acesso a água potável e para higiene pessoal?
( ) Sim ( ) Não
Testa regularmente a qualidade da água potável?
( ) Sim ( ) Não

P16

6.9

Reuniões
associação
sindicatos

e
a

A percentagem de empregados que são sócios de um sindicato é de:
— 0
— Até 50%
— Entre 50 e 80%
— Mais de 80%
Os empregados reúnem-se regularmente consigo ou com um membro sénior
do pessoal?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, com que frequência são feitas as reuniões com os empregados?

P17

6.10

Acesso
a
representantes
do sindicato

— 1 a 4 vezes por ano
— 5 a 12 vezes por ano
— 13 ou mais vezes por ano
Os representantes dos sindicatos visitam a propriedade rural?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, há instalações exclusivas disponíveis para eles?
( ) Sim ( ) Não

P18

6.11

Capacitação e
política
de
saúde
e
segurança

Há uma política de segurança e saúde ocupacional por escrito, disponível na
propriedade rural e comunicada aos trabalhadores?
( ) Sim ( ) Não
Tem um programa formal de introdução e capacitação do pessoal para novos
empregados que cobre todos os requisitos de saúde e segurança relevantes
no local de trabalho?
( ) Sim ( ) Não

P19

6.12

Requisitos
Básicos

Todos os empregados têm acesso a um local limpo para comer, casas de
banho limpas, água potável, alojamento adequado (se residirem na
propriedade) e acesso a tratamento médico adequado?
( ) Sim ( ) Não
Os empregados recebem exames médicos regulares (no mínimo anualmente)
pagos pelo empregador.
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( ) Sim ( ) Não
P20

6.13

Saúde
e
segurança
no
local de trabalho

Foi realizada uma avaliação formal de todos os perigos potenciais do local de
trabalho, envolvendo empregados, que conduziu ao estabelecimento de
procedimentos de práticas de trabalho seguras para todos os perigos?
( ) Sim ( ) Não
Mantém registos de todos os acidentes e doenças ocupacionais?
( ) Sim ( ) Não

P21

6.14

Acidentes
emergências

e

Tem procedimentos para acidentes e emergências, incluindo primeiros
socorros e acesso a transporte adequado para instalações médicas?
( ) Sim ( ) Não

P22

6.15,
6.23,
6.24

Salários

Tem conhecimento dos salários mínimos aplicáveis legalmente (salário
mínimo estatutário regional e nacional aplicável para a agricultura, salário
acordado coletivamente, salário mínimo do setor)?
( ) Sim ( ) Não
Os seus empregados são pagos:
( ) O salário mínimo aplicável
( ) Até 15% mais que o salário mínimo aplicável
( ) Mais de 15% acima do salário mínimo aplicável

P23

6.16

Salários
produção

por

Os seus empregados são pagos na base de salário por produção?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, o salário por produção é adequado para que o trabalhador seja
remunerado com o salário mínimo nacional aplicável ou norma regional
(aquele que for maior) durante as jornadas de trabalho normais e sob
condições operacionais normais?
( ) Sim ( ) Não

P24

6.17

Forma
pagamento

de

Os trabalhadores são pagos em dinheiro quando eles assim o requerem?
( ) Sim ( ) Não

P25

6.18

Pagamento
igual para o
mesmo trabalho.

Paga salários equivalentes para pessoas que executam o mesmo trabalho,
independente do género?
( ) Sim ( ) Não

P26

6.19,
6.23,
6.24

Condições
trabalho

de

Tem conhecimento dos requisitos mínimos legais sobre as condições de
trabalho para trabalhadores rurais (incluindo requisitos referentes à carga
horária e horas extras)?
( ) Sim ( ) Não
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Os trabalhadores são consultados sobre as condições de trabalho?
( ) Sim ( ) Não
Documentou estes requisitos?
( ) Sim ( ) Não
Os requisitos são seguidos?
( ) Sim ( ) Não
P27

6.20

Contratos
emprego

de

A percentagem de empregados com um contrato por escrito é de:
( ) 0 ( ) até 50% ( ) Entre 50 e 80% ( ) Mais de 80%

P28

P29

6.21

6.22

Registos
emprego

de

número
de
trabalhadores
permanentes/sa
zonais

Mantém registos do seguinte:
i)

detalhes sobre os requisitos legais para salários, incluindo taxas,
carga horária, e requisitos de horas extras
ii) informações sobre os salários (incluindo a forma de pagamento),
iii) data de nascimento (idade),
iv) género
v) horários de trabalho (horas normais e extras)
vi) data de admissão e período de contratação
vii) número de trabalhadores permanentes/sazonais.
( ) Sim ( ) Não
Tem uma política que cuida do modo como os trabalhadores temporários e
sazonais são tratados?
( ) Sim ( ) Não

7. Organização do Produtor
N°

Tema

Questões

P30

Associação

É membro da sua organização local de produtores (plantadores)?
( ) Sim ( ) Não

P31

Gestão

é membro da administração da organização?
( ) Sim ( ) Não

P32

Participação de reuniões

A quantas reuniões da organização local de produtores (plantadores)
compareceu nos últimos 12 meses?
( ) 0 ( ) 1 a 3 ( ) mais de 3

8. Uso de energia
N°

Tema
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Medição
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Faz a medição e monitoramento do consumo de energia?
( ) Sim ( ) Não
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