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INFORMATIVO 
 

Convocação para Assembléia Geral Extraordinária de Membros RSPO 
 

28 de março de 2013: Internacional – A RSPO - Mesa Redonda para Óleo de Palma Sustentável, uma 

organização internacional multisetorial e agência certificadora de óleo de palma sustentável, convoca 

para a Assembléia Geral Extraordinária de Membros Associados, a ser realizada em 25 de abril de 2013 

em Kuala Lumpur, Malásia.  

A principal deliberação será a adoção dos Princípios & Critérios (P&C) 2013 da RSPO para Produção de 

Óleo de Palma Sustentável apresentados pela Diretoria Executiva da RSPO que:  

1. Determina que os membros associados da RSPO votem sobre a adoção dos P&C 2013. 
2. Solicita que os associados diretamente afetados pelos P&C empenhem seus melhores esforços 

para implementação e certificação de tais P&C revistos.   
3. Solicita aos associados que não são diretamente afetados pelos P&C que implementem padrões 

paralelos relevantes em suas organizações que não estejam em desacordo com os estabelecidos 
nestes P&C revistos.   

4. Solicita aos associados que não são diretamente afetados pelos P&C que ativamente empenhem 
esforços para promover o óleo de palma sustentável e apoiar os membros associados engajados 
na implementação destes P&C revistos.  

 
Este é o primeiro conjunto de Princípios & Critérios, Indicadores e Diretrizes a ser adotado desde 

Novembro de 2007 (P&C 2007).  Após cinco anos de utilização pelos membros da RSPO, os P&C 2007 

foram revisados em 2012-2013 pela Força Tarefa de Princípios & Critérios RSPO. O texto revisado dos 

Princípios & Critérios (P&C) foi acordado pela Força Tarefa de Revisão dos P&C e endossado pela 

Diretoria Executiva da RSPO em fevereiro de 2013. Será apresentado aos membros associados dos 

diversos setores durante a próxima Assembléia Geral Extraordinária.   

O objetivo da revisão foi aprimorar a relevância e eficácia dos P&C para seus associados, desta forma 

alcançando a visão e missão da RSPO. O processo de revisão foi executado de acordo com as melhores 

práticas ISEAL, incluindo duas consultas públicas e quatro reuniões presenciais da Força Tarefa, cujo 

resultado são os P&C 2013 para Produção de Óleo de Palma Sustentável:   

www.rspo.org/file/revisedPandC2013.pdf. 

Foi obtido consenso nos P&C revisados após intensas e detalhadas discussões entre os participantes da 

Força Tarefa de Revisão dos P&C, formada por produtores da Malásia, Indonésia e demais países 

(representado por países da Ásia, como Tailândia e Camboja, e América Latina, África e Oceania); 

representantes da cadeia de distribuição, como Processadores & Comerciantes, Fabricantes e Varejistas 

de Bens de Consumo; e ONGs ambientais e sociais.  

 

http://www.rspo.org/file/revisedPandC2013.pdf
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Esta é a primeira revisão padrão em cinco anos, que esclarece e otimiza os P&C anteriores. As principais 

modificações nos P&C incluem:  

 um novo critério determinando que produtores minimizem emissão de GEE em futuras 

plantações  

 um novo critério relativo a práticas comerciais éticas, que determina que as empresas possuam 

e implementem políticas anti corrupção.  

 um novo critério determinando a existência de uma política de direitos humanos em prática e 

divulgada por toda a empresa.   

 um novo critério banindo a utilização de mão de obra escrava  

Jan Kees Vis, Presidente da Diretoria Executiva da RSPO afirmou: “Considerando o compromisso e a 

missão da RSPO voltados à melhoria dos padrões do mercado, ao mesmo tempo harmonizando os mais 

diversos interesses, o texto final dos P&C revistos representa uma conciliação baseada na filosofia 

inclusiva, consensual, multisetorial adotada pela RSPO. A RSPO acredita que a revisão de critérios, 

indicadores e diretrizes reforça a eficácia e relevância dos P&C, e auxilia a expressar os desafios da 

sustentabilidade que a indústria de óleo de palma enfrenta.” 

O processo de revisão dos P&C 2013 foi facilitado pela ProForest, uma consultoria independente que 

trabalha com organizações, empresas, governos e comunidades auxiliando a encontrar soluções 

adequadas para uma gestão sustentável dos recursos naturais.   

Para maiores detalhes sobre a assembléia geral extraordinária e suas resoluções, consulte  

www.ga.rspo.org 

- Fim - 

Nota aos Editores: 
 
15% da produção mundial de óleo de palma é atualmente certificada pela RSPO  
A atual capacidade anual de produção de óleo de palma sustentável certificado pela RSPO é de 8.2 milhões de 
toneladas métricas, aproximadamente 15% da produção mundial de óleo de palma. Ocupando uma extensão 2.2 
milhões de hectares de área certificada, cerca de 48.2% da capacidade mundial de produção de óleo de palma 
sustentável certificado pela RSPO provém da Indonésia, seguida de 43.9% da Malásia, e os demais 7.9% da Papua 
Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tailândia, Camboja, Brasil, Colômbia e Costa do Marfim.  
 
Para maiores detalhes, visite:  
Desempenho de mercado; Adesão; Marca Registrada; Certificação 
Fatos rápidos 
Quem é RSPO?  
Erradicar o óleo de palma não é a solução. Encorajar a utilização do Óleo de Palma Sustentável sim.    
Informações ao cliente  

http://www.ga.rspo.org/
http://www.rspo.org/en/Market_Data_-_March_2013
http://www.rspo.org/file/Febver2.pdf
http://www.rspo.org/en/who_is_rspo
http://www.rspo.org/en/support_cspo_instead
http://www.rspo.org/en/consumer_fact_sheet
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Guia de Compras 
 
Acompanhe a RSPO nas redes sociais: LinkedIn; Twitter Facebook; Newsletter 
 
Sobre RSPO 
Em resposta ao urgente apelo global a respeito da produção sustentável de óleo de palma, foi criada a Mesa 
Redonda para Óleo de Palma Sustentável (RSPO) em 2004, com o objetivo de promover o crescimento e utilização 
de produtos à base de óleo de palma, através da adoção de um padrão global confiável e do comprometimento 
das partes interessadas – stakeholders. A sede da associação é localizada em Zurique, na Suíça, enquanto a 
Secretaria Executiva atualmente se encontra em Kuala Lumpur, com uma sucursal em Jacarta. 
 
A RSPO é uma associação sem fins lucrativos que reúne as partes interessadas (stakeholders) dos sete setores da 
indústria de óleo de palma – produtores, processadores ou comerciantes, fabricantes de bens de consumo, 
varejistas, bancos e investidores, e organizações não governamentais (ONGs) ligadas ao meio ambiente e questões 
sociais – no intuito de desenvolver e implementar padrões globais para adoção de práticas sustentáveis para o 
óleo de palma.   
 
Tal representatividade multisetorial pode ser vista na estrutura de governança da RSPO, de forma que cargos na 
Diretoria Executiva e em Grupos de Trabalho ligados a projetos são imparcialmente alocados para todos os 
setores. Assim, a RSPO vivencia a filosofia de "mesa redonda", concedendo direitos iguais a todo o grupo de 
stakeholders para que apresentem suas agendas específicas à mesa redonda, desta forma incentivando 
adversários setoriais históricos e concorrentes a se unirem em torno de um objetivo comum e tomarem decisões 
por consenso.   
 
Para maiores informações, favor entrar em contato:  

 

Contato – Secretaria RSPO:  
Anne Gabriel 
Diretora de Comunicação  
T:+603-22012053  
AnneGabriel@rspo.org 

Contato - Indonésia: 
Desi Kusumadewi 
Diretor RSPO Indonésia  
T: +62 21 5794 0222 
desi@rspo.org 

Contato - Europa: 
Giovanni Colombo 
T: +32 (0)2 231 50 19 
communications.eu@rspo.org 

 
Contato-Índia:  
Arneeta Vasudeva  
T: +91-124-4967316 
communications.in@rspo.org 

 
Contato - China:  
Peter Headden  
T: (86 10) 5861 7597 
communications.cn@rspo.org 
 

 

http://www.rspo.org/en/rspo_trademark_shopping_guide
http://www.linkedin.com/groups?gid=4544960
https://twitter.com/RSPOtweets
http://www.facebook.com/RSPO.org
http://www.rspo.org/en/rspo_e-gazette
mailto:AnneGabriel@rspo.org
mailto:desi@rspo.org
mailto:communications.eu@rspo.org
mailto:communications.in@rspo.org
mailto:communications.cn@rspo.org

