
 

Quais são os principais requisitos do GRASP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O que é a certificação GRASP? 
A quem se destina? 

GLOBALG.A.P. 
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l 
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GRASP - GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice 
(GLOBALG.A.P. Avaliação de riscos para práticas sociais). 

É um módulo de certificação adicional do referencial 
GLOBALG.A.P., que se baseia na avaliação das práticas 
sociais na exploração agrícola. 

O GRASP é um complemento voluntário destinado a avaliar 
as condições dos trabalhadores das explorações agrícolas e 
pode aplicar-se a todos os âmbitos GlobalG.A.P. 

 

 

 

 

Um ambiente de trabalho positivo tem um impacto significativo na qualidade do produto final e na 
eficiência dos custos da exploração. O valor e os benefícios de trabalhadores bem treinados, motivados e 
protegidos refletem-se ao longo de toda a cadeia de distribuição. 

A responsabilidade social é uma questão cada vez mais importante nas cadeias de distribuição de 
alimentos. Cada vez mais, os produtores agrícolas têm necessidade de demonstrar que seus produtos são 
produzidos de acordo com as exigências laborais nacionais e internacionalmente. 

Uma das principais vantagens da avaliação GRASP para os produtores é o facto deste módulo possuir um 
Guia de Interpretação Nacional que serve de ferramenta para a implementação dos aspetos relacionados 
com responsabilidade social e legislação laboral.  

Isto permite aos produtores tomarem consciência das obrigações e requisitos legais para com os 
trabalhadores e desta forma corrigirem situações de incumprimento perante as Autoridades Competentes, 
ou seja, a implementação do GRASP ajuda a proteger o produtor face à legalidade no que respeita às 
obrigações laborais. 
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1. Representante dos trabalhadores 

2. Procedimento de reclamações 

3. Auto declaração de Boas Práticas Sociais 

4. Acesso à Legislação laboral 

5. Contratos de Trabalho 

6. Comprovativos de pagamento 

7. Salários 

8. Mão-de-obra infantil 

9. Acesso à educação dos filhos dos trabalhadores 

10. Sistema de registo de horários de trabalho 

11. Cumprimento dos horários de trabalho e dias de 

descanso 

Recomendações (R1): Benefícios sociais adicionais 
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  Níveis de Certificação 

3 passos para a sua avaliação do GRASP 
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O módulo GRASP possui critérios de cumprimento distintos do GLOBALG.A.P., uma vez que a pontuação é 
atribuída em função do nível de cumprimento. Isto significa que o produtor não precisa de cumprir com 
a totalidade dos requisitos para obter o GRASP. 

Assim sendo, o produtor pode ter os seguintes níveis de cumprimento: 

 

 >99% a 100% - Cumpre totalmente 

 >66% a 99% - Necessita de melhorias 

 >32% a 66% - Não cumpre, mas implementa algumas medidas 

 0% a 32% - Não cumpre 

 

Ao contrário do GLOBALG.A.P., os resultados da certificação GRASP não estão disponíveis na base de 
dados do GLOBALG.A.P. para consulta pública. Esta informação está disponível apenas aos principais 
retalhistas e membros do GLOBALG.A.P. que podem aceder aos dados e resultados das auditorias. 

 
  

Faça o download do Regulamento Geral GRASP, da lista de verificação 
GRASP e do Guia de Interpretação Nacional e use para que se preparar para 
sua avaliação; 

 

Entre em contato com a NATURALFA para realizar a avaliação; 

 

Após a conclusão da avaliação, os resultados são carregados na Base de dados 
GLOBALG.A.P. e são válidos por 1 ano (no entanto, a validade do GRASP está 
dependente da validade do Certificado GLOBALG.A.P.) 

Passo  

1 

Passo 

2 

Passo 

3 
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https://www.naturalfa.pt/uploads/2019-04-24-14-40-14-regulamento-geral-grasp.pdf
https://www.naturalfa.pt/uploads/2019-04-24-14-39-23-pontos-de-controlo-e-criterios-de-cumprimento-grasp.pdf
https://www.naturalfa.pt/uploads/2019-04-24-14-39-23-pontos-de-controlo-e-criterios-de-cumprimento-grasp.pdf
https://www.naturalfa.pt/uploads/2019-04-24-14-38-43-guia-nacional-de-interpretacao-graps.pdf

