Ata No. 69
Teleconferência do Comitê Executivo
Em 19 de janeiro de 2010
Redação da Ata: Delfina O’Grady
Abertura: Falta de Quorum.
Representantes da área de Indústria: Presença de 2 dos 5 membros.
Guillermo Prone (ACSOJA) e Chris Wells (Santander)
Representantes dos Produtores: ausentes
Representantes da Sociedade Civil presentes:
Cassio Franco Moreira (WWF), Jeroen Douglas (Solidaridad) e Yan Esperanza (Fundación Moises
Bertoni)
Secretaria: Miguel Hernández e Cecilia Gabutti
1. Aprovação da Ata 68
Não foi possível sua aprovação formal.
Conclusão: Fez-se uma revisão da Ata, mas será necessário obter aprovação formal na
próxima reunião do CE.
2. Finanças e Arrecadação de Recursos
Conformidade Legal na Argentina: RTRS está registrada na Administração Federal de Receita
Pública.
RTRS já tem uma estrutura legalmente reconhecida, operacional e administrativa na Argentina.
Conformidade com as Normas Bancárias: Abriu-se uma conta bancária no HSBC na Argentina.
Demonstrações financeiras: Todas as informações estão sendo preparadas e serão apresentadas na
próxima reunião do CE.
A demonstração financeira correspondente ao exercício de 2009 estará pronta em fevereiro.
Foram adotados procedimentos operacionais padrão para a coleta de dados relativos ao corrente
ano.
Estratégia de arrecadação de recursos: Há duas propostas de atividades de arrecadação.
A primeira é uma proposta que contém três elementos e foi submetida ao IDH (curso de
treinamento, coordenador técnico e análise de áreas de alto valor de conservação – realização
conjunta com IUCN e Solidaridad).
A segunda proposta é projecto SALSA, um programa de três anos intitulado, em que RTRS foi
convidado para participar como parceiro.
Esta proposta tem como ponto principal trabalhar em torno da sustentabilidade da cadeia da soja.
SALSA contém sete áreas de trabalho: Foco e Gestão, Adoção de Padrões, Avaliação,
Implementação, Implementação da Plataforma de Internet, Treinamento e Disseminação.
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3. Unidade de Extensão
Novidade: o site já foi lançado e um representante de atividades de extensão foi contratado na
Europa (John Strak).
Á África do Sul e o Canadá são importantes produtores de soja: RTRS visa a iniciar algumas
atividades de representação nesses países.
4. Unidade Técnica
Testes de Campo e Interpretações Nacionais (IN):
-As IN e os formulários de feedback servirão de contribuição para o GTI.
-Na Bolívia, haverá uma interpretação nacional e testes de campo, que serão realizados com o apoio
da Solidaridad.
-A segunda reunião de IN será realizada após a AG em junho.
Grupo de Trabalho de Rastreabilidade e Declarações de Mercado: um documento será criado para
servir de ponto de discussão nos dias 3 e 4 de março sobre a cadeia de fornecimento e o sistema de
rastreabilidade.
Grupo de trabalho sobre a Diretiva de Energia Renovável (RED) da UE: Este grupo tem o propósito
de alinhar a RTRS à diretiva EU RED, no intuito de transformar seu padrão em esquema voluntário
na EU. Cabe lembrar alguns pontos:
• Sistema de rastreabilidade: O equilíbrio de massa deve ser uma das opções.
• Os critérios de sustentabilidade da UE: O GTI deve adaptar nossos P&C de acordo com esses
critérios.
• Cálculos de Gases de Efeito Estufa: RTRS deve adotar o uso de uma calculadora de GEE
apoiada e aprovada pela UE.
• Datas de corte: a data de corte da EU RED é Janeiro de 2008. O grupo de trabalho sobre a EU
RED não tomará decisões a respeito da necessidade de a RTRS ter uma data de corte ou duas.
Conclusão: A data de corte deve ser discutida na próxima reunião do CE.
Lista de Atividades Pendentes:
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Ação
Envio da demonstração financeira
correspondente ao exercício de 2009
Envio de demonstrações contábeis mensais
Apresentação do documento do grupo de
trabalho de Rastreabilidade e Declarações de
Mercado
Discutir opções de datas de corte

Quem?
Miguel

Quando?
Fevereiro de 2010

Miguel
Secretaria/
Newforesight

O quanto antes
Março

CE

Março
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