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TELECONFERÊNCIA DO CE DA RTRS  

Data: 6 de abril 
 
 

Redação da Ata: Delfina O’Grady 
Abertura: sem quórum. 
Representantes da Indústria: 4 membros presentes de 5. 
Guillermo Prone (ACSOJA), Chris Wells (Santander), Jan Nicolai (Nutreco) e Jan Kees Vis 
(Unilever). 
Representantes dos Produtores: 0 membros presentes de 5. 
Representantes da Sociedade Civil: 2 membros presentes de 5. 
Cássio Franco Moreira (WWF), Jeroen Douglas (Solidaridad). 

1. Aprovação da seguinte minuta: Minuta 70 
Observações: Foi declarado que seria necessário levar a cabo um debate mais profundo 
acerca da validade do certificado na próxima reunião presencial do CE. 
Destacou-se que o CE não só considerou fazer o registro da marca, mas também tomou a 
decisão de registrá-la. 
A minuta foi aprovada. 
 

2. Carta de Abiove 
Foi recebida a carta de renúncia. O CE decidiu não enviar um comunicado ao resto dos 
membros, mas enviar uma carta a Abiove. Esta carta deveria dizer que: 
 
-a RTRS lhes agradece por seu trabalho até o momento. 
-o CE lamenta não ter tido a possibilidade de manter uma reunião com eles depois de ter 
realizado várias tentativas. Teria sido uma boa oportunidade para discutir as últimas 
novidades sobre o critério 4.4. 
- O Comitê os convida a participarem da próxima reunião presencial do CE. 
Deveria aparecer uma referência a essa carta na primeira página do website da RTRS. 

3. Finanças e Coleta de Fundos 
a) Saldo em dinheiro: o tesoureiro apresentou um relatório financeiro com melhorias.  
Todos os meses, serão feitas apresentações claras do saldo em dinheiro. 
b) Arrecadação de Fundos: 
LNV tem confirmado sua doação à RTRS, e a RTRS tem enviado um novo relatório de 
atividades. 
SALSA ainda não se tem confirmado. 
Informou-se a BP Biofuel, Shell e Greenergy acerca das convocações a licitação e lhes foi 
solicitado apoio financeiro. 
BP Biofuel vai analisar a possibilidade de contribuir com fundos para respaldar estas duas 
atividades importantes: o padrão da Cadeia de Custódia e o sistema de traçabilidade baseado 
na web.  
Shell e Greenergy ainda não responderam. 

4.  Atualização das Atividades da Unidade Técnica 
 
GTI: o documento principal sofreu muitas modificações, foi adicionado um anexo para 
práticas agrícolas adequadas, e houve acordo no que diz respeito ao critério 4.4: um enfoque 
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de duas caras. Serão desenvolvidas as AAVC da RTRS no médio prazo;  no curto prazo, os 
produtores deveriam guiar-se pela zonificação ecológica econômica da região e, caso eles 
não contem com tal zonificação em suas províncias, têm duas opções: cumprir com a 
legislação local e a convenção sobre biodiversidade ou podem realizar avaliações das 
AAVC.  
Foi decidido que o Secretariado deveria informar a todos os membros acerca dos novos 
avanços nos P&C. A fim de evitar qualquer escoamento de informação antes de ter 
finalizado o trabalho do GTI, a informação sobre este trabalho será dada quando os 
documentos forem enviados para a AG, no dia 21 de Maio. 
 
 
Complemento dos princípios e critérios: Proforest se apresentou para a licitação da RTRS; 
sua proposta inclui a metodologia para calcular os GEI, o requerimento adicional da EU 
RED com relação aos critérios sobre biodiversidade bem como à elaboração de todos os 
documentos para apresentar os sistemas de verificação e de validação dos P&C ao GD 
Trend para obter o reconhecimento da RED.  
O complemento não se votará na próxima AG por se tratar de algo opcional. 
GTIV: os membros do grupo e ProForest trabalharão numa versão final dos requerimentos 
para a verificação e o validação dos P&C, a qual será compartilhada na próxima reunião do 
CE.  
Na próxima reunião, o Comitê deverá decidir se é necessário que um produtor seja membro 
da RTRS para obter a certificação. 
Plataforma para a comercialização de certificados: Licitação aberta de 17 de março a 12 de 
abril. O Secretariado pediu uma plataforma para a comercialização de certificados e também 
uma base de dados para a comercialização de todos os certificados.   
O Secretariado sugere à RTRS ser os donos do sistema e não fazer com que um terceiro o 
dirija e administre. O Secretariado precisará de um serviço de apoio para realizar esta tarefa. 
Padrão da cadeia de custódia: licitação aberta: alguns dos candidatos são: ProForest, 
Newforesight e Liz Muller.  
A mesma gente desenvolverá o padrão, os requerimentos de validação e o sistema de 
certificação. Deverá ser desenvolvido em 5 meses, no máximo. 
 Proposta sobre AAVC: Cassio, Guillermo e Cecilia elaboraram uma proposta para BACP e 
um orçamento.  
Na próxima reunião do CE, Cecilia explicará quais as ferramentas que deveriam ser 
administradas dentro do Secretariado e quais não. 
 

5. Plano de Negócio 
 
Na próxima reunião presencial do CE, será apresentada uma versão executiva do plano de 
negócio (incluídos fontes de renda e despesas). Quando for aprovado pelo CE, se 
desenvolverá um plano de negócio por 5 anos.  
Observações para o Plano de Negócio: 
Deverão ser considerados os custos de implementação do sistema de traçabilidade e os 
custos operacionais para o sistema de traçabilidade bem como uma comissão a cobrar pelo 
certificado.  
As mesas redondas geralmente cobram aos entes de certificação. 
Foi resolvido que durante a próxima reunião é possível incluir o seguinte tema na agenda: 
Quais são os custos que envolve a emissão de certificados? 

6. Quinta Conferência Internacional 
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Foi revisada a Agenda. 
Sugeriu-se recomendar falar sobre o cálculo dos GEI em geral (sem salientar a RED 
necessariamente). 
Na Sala B, a ordem dos palestrantes poderia ser a seguinte: oradores brasileiros, oradores 
argentinos, orador indiano e orador chinês. 

 

Atividade Que? Quem? Quando? 
1 Debate sobre a validade do 

certificado. 
CE Próxima reunião do 

CE 
2 Decidir se um produtor precisa ser 

membro da RTRS para obter a 
certificação. 
 

CE Próxima reunião do 
CE 

3 Explicar quais as ferramentas que 
deveriam ser administradas dentro 
do Secretariado e quais não. 

Secretariado Próxima reunião do 
CE 

4 Analisar quais são os custos que 
envolve a emissão de certificados. 

Secretariado & 
CE 
 

Próxima reunião do 
CE 

5 Apresentar um rascunho do Plano 
de Negócio. 

Secretariado Próxima reunião do 
CE 

6 Informar a todos os membros sobre 
os novos avanços nos P&C. 
 

Secretariado Quando sejam 
enviados todos os 
documentos para a 
reunião da AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


