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G.A.P. Awards 2018 – Convite a todos os produtores! 
Anunciamos a quinta edição dos GLOBALG.A.P. 
Awards, os prêmios para as Boas Práticas Agrícolas  
 
Inscreva-se hoje mesmo! Prazo: 31 de julho 2018.  
  
Tendo tido início em 2012, os G.A.P. Awards homenageiam produtores certificados 
GLOBALG.A.P. que obtiveram excelentes resultados, por meio do seu 
comprometimento com os princípios GLOBALG.A.P. e a implementação de Boas 
Práticas Agrícolas. Eles também dão uma excelente oportunidade aos produtores 
certificados GLOBALG.A.P. de apresentar suas concretizações e obter reconhecimento 
a nível mundial pelos seus esforços. 

Os G.A.P. Awards 2018 irão se focar nas três categorias seguintes:  

1. Talento para a Agricultura, Mulheres e Jovens  
2. Gestão da Água e do Solo 
3. Integração de Pequenos Proprietários  

que serão avaliadas com base nos critérios seguintes:  

• Rastreabilidade – TI/uso da transparência 
• Promoção de parcerias/cooperações (públicas, privadas, etc.) 
• Práticas/tecnologias inovadoras 
• Aspectos econômicos/valor criado 
• Paixão e uma história poderosa 
• Práticas compatíveis com a proteção do clima e redução das emissões de CO2 

Os G.A.P. Awards 2018 estão acessíveis a todos os produtores e grupos de produtores 
certificados do Referencial do Sistema Integrado de Garantia da Produção 
GLOBALG.A.P., assim como a qualquer programa envolvendo um ou mais produtores 
certificados.  

Todos os vencedores receberão:  

• Um bilhete para o GLOBALG.A.P. SUMMIT 2018 no Peru, incluindo despesas de 
viagem e de alojamento para uma pessoa  

• Um troféu G.A.P. Awards 2018  
• Um certificado de vencedor G.A.P. Awards 2018  
• Um selo de vencedor G.A.P. Awards 2018 para a respectiva comunicação, e-

mails e Website 
 

Para consultar os critérios de inscrição e informações, vá a 
www.globalgap.org/gapawards2018 
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Para se inscrever, preencha o formulário de inscrição online aqui. 

Baixe o panfleto G.A.P. Awards 2018 aqui. 

Sobre o GLOBALG.A.P. 
 
O GLOBALG.A.P. é um programa de certificação líder global, cuja missão é reunir 
produtores e varejistas, por forma a produzirem e comercializarem alimentos seguros, 
permitindo proteger recursos escassos e construir um futuro sustentável. 
 
 
Contato:  
 
GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH 
Claudia Meifert  
Public Relations 
Tel.: +49 (0) 221-57776-997 
E-mail: meifert@globalgap.org 


