Norma de produção Bonsucro V5.1 Lançamento de consulta pública

O webinar começará em breve

Sobre a Bonsucro
http://www.bonsucro.com/what-is-bonsucro/

•

A Bonsucro é uma organização global sem fins lucrativos com várias partes
interessadas que existe para promover a produção, processamento e
comércio sustentáveis de cana-de-açúcar em todo o mundo. A Bonsucro
apoia uma comunidade de mais de 500 membros em mais de 40 países, de
todos os elementos da cadeia de suprimento de cana, incluindo agricultores,
usinas, compradores, usuários finais e organizações de apoio.

•

A visão da Bonsucro é um setor de cana-de-açúcar com comunidades
produtivas prósperas e sustentáveis e cadeias de suprimentos resilientes e
seguras. Nossa missão é garantir que a produção responsável de cana-deaçúcar crie valor duradouro para pessoas, comunidades, negócios,
economias e ecossistemas de todas as fontes de cultivo de cana. A
estratégia da Bonsucro constrói uma plataforma para acelerar as mudanças
no maior produto agrícola do mundo: a cana-de-açúcar.
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Introdução e visão geral do grupo de trabalho de revisão
padrão
http://www.bonsucro.com/production-standard/standards-development/

"Sobre o Bonsucro" - contexto para mudanças
•

VISÃO: um setor de cana-de-açúcar com comunidades produtoras prósperas
e sustentáveis e cadeias de suprimentos resilientes e seguras.

•

MISSÃO: Garantir que a produção responsável de cana-de-açúcar crie valor
duradouro para pessoas, comunidades, negócios, economias e ecossistemas
de todas as fontes de cultivo de cana.

•

–

Certificação continua sendo chave para a Bonsucro

–

Nível da paisagem (água, biodiversidade, direitos humanos)

–

Área total de fornecimento da usina (mesmo fora da "Unidade de Certificação")

PLATAFORMA: para acelerar a mudança do maior produto agrícola do
mundo: a cana-de-açúcar.
–

Política de sustentabilidade

–

Sistemas de gestao

–

Calculadora (compilação de métricas)

Gerenciamento de riscos, direitos humanos, direitos trabalhistas e
segurança e saúde no trabalho
Princípio 1
Política de sustentabilidade
Avaliação de risco e impacto que inclui
•
•
•

análisis del contexto empresarial (COVID 19)
análise de risco socioambiental
identificação de impactos sobre os direitos humanos dos
trabalhadores, meio ambiente e comunidades.
Princípio 2
•
•

Reforço adicional
Riscos de estresse por calor

Princípio 5
Promover a melhoria contínua

Sistemas agrícolas e insumos
Princípio 3
• Indicadores P5 e 3 novos indicadores
Princípio 4
• repensar os indicadores
• División del PGA en 13 indicadores
separados

• Saúde do solo, biodiversidade /
ecossistemas, água
Princípio 5
Pesquisa e extensão
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1. Processo de design: como o padrão foi revisado?

2. Processo de consulta: como funcionará a consulta?
3. Fornecer feedback: como posso participar da consulta?

Processo de revisão padrão

Âmbito da revisão
•

Esta revisão cobre apenas o Padrão de Produção Bonsucro
–

•

Esta revisão não cobre o Padrão para pequenos produtores
–

•

O guia do Padrão de Produção, a calculadora Bonsucro e o protocolo de
certificação serão revisados para serem atualizados com o Padrão de Produção.

Uma revisão do Padrão para Pequenos Produtores terá seu próprio processo e
será influenciada pela revisão do Padrão de Produção

EU - DER (princípio 6) não serão cobertos nesta revisão
–

A UE está atualmente revisando seus requisitos para o EU DER II. O Bonsucro
integrará os novos requisitos ao Padrão assim que estiverem disponíveis

Revisão da linha do tempo

© Bonsucro

Alterações finais +
aprovação da Norma
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Documentos a produzir

Revisar objetivos

Prioridades
identificadas pelas
partes interessadas
por meio da pesquisa
de pré-revisão

Revisar
objetivos

Prioridades
identificadas pelo
Conselho Consultivo
Técnico da Bonsucro

Corrigir problemas
conhecidos com o
padrão de produção

Principais objetivos da revisão

Social

Ambientales

Otros

Inclua as três principais
prioridades sociais
identificadas pelas partes
interessadas na pesquisa de
pré-revisão

Inclua as três principais
prioridades ambientais
identificadas pelas partes
interessadas na pesquisa de
pré-revisão

• Aplicação de indicadores
críticos do Padrão de
Produção fora da unidade
de certificação

•
•

•

Melhorar a orientação
sobre novas formas de
trabalho forçado.
Alojamento para
trabalhadores.
Salário

•
•
•

Água
Proteger áreas AVC
Promover a resiliência
climática

• Corrija problemas
conhecidos no padrão
• Alinhar com outros
documentos normativos
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Processo de consulta para a revisão
do Padrão de Produção

Processo de consulta
•

La consulta se realizará del 18 de mayo al 31 de julio.

•

O rascunho da Norma de produção V5 e o resumo das alterações estão
disponíveis em inglês, espanhol e português em nosso site.

•

Os comentários podem ser fornecidos preenchendo o questionário de
consulta; Disponível em inglês, espanhol e português e enviando-o por email a info@bonsucro.com

•

Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para me escrever a qualquer
momento: Nahuel@bonsucro.com

•

Haverá uma série de webinars nas próximas semanas para destacar as
principais alterações feitas no Padrão de Produção Bonsucro.

•

Todos os seminários on-line serão gravados e publicados no site.

Calendário do Webinar
Estágio
Versão padrão e processo de revisão padrão

Data de
início
18 Maio

Mudanças na estrutura do Padrão de Produção
25 Maio
Bonsucro
Direitos humanos e trabalhistas no Padrão de Produção 8 Junho
Bonsucro
Saúde e segurança no padrão de produção Bonsucro
22 Junho
Indicadores ambientais no padrão de produção
13 Julho
Bonsucro
A consulta termina em 31 de julho.

data de
fechamento
22 Maio
5 Junho

19 Junho
26 Junho
16 Julho

Que tipo de feedback estamos procurando?

• Não é o rascunho final: os comentários podem ser feitos em qualquer lugar
do padrão, incluindo a adição ou remoção de novos indicadores.

• Estamos especialmente interessados em receber comentários nas seguintes
áreas:
– ¿son claros los requisitos en la Norma revisada?
–

Os requisitos da norma revisada agregam valor?

–

Os requisitos da Norma revisada podem ser atendidos?

–

Os requisitos abordam suficientemente as questões mais importantes de
sustentabilidade?

Onde posso encontrar os documentos da consulta?
Todos os documentos podem ser encontrados no site da Bonsucro em:
https://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/

Envie comentários antes do final do período de consulta - 31 de julho.

Questões?
Use a caixa de perguntas e respostas fornecida

