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PORTUGUES

Janeiro 2016
O Esquema de Licenciamento de Avaliadores
de AVC e o Novo Procedimento de Plantio
da Mesa Redonda sobre Óleo de Palma
Sustentável (RSPO)

Desde 2010, todos os novos plantios de óleo de palma devem cumprir com o Novo
Procedimento de Plantio (NPP) da Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável
(RSPO). O NPP requer que produtores de óleo de palma encomendem avaliações de
Altos Valores de Conservação (AVC). Os produtores devem contratar avaliadores de AVC
licenciados pelo Esquema de Licenciamento de Avaliadores (ALS) da Rede de Recursos
de Altos Valores de Conservação (HCVRN) para coordenar todas as avaliações de AVC
encomendadas após 1º de janeiro de 2015.
Maior que
500 ha

Menos que
500 ha

Sobre o
ALS:

Em casos onde a área sujeita ao NPP seja de 500 ha ou mais, um
avaliador independente licenciado pelo ALS deve ser contratado.
Em casos onde a área sujeita ao NPP seja de menos de 500 ha,
avaliações pelo produtor são permitidas, mas o avaliador deve ter
uma licença do ALS.

1. Emite licenças a avaliadores de AVC com experiência e
qualificações relevantes
2. Fornece um manual de avaliação de AVC e modelos para
elaboração de relatórios, e
3. Analisa todos os relatórios de avaliação produzidos por
avaliadores licenciados conduzindo avaliações de AVC

Fatos-chave
1. Os produtores precisam encomendar uma avaliação de AVC coordenada por um
avaliador licenciado pelo ALS.
2. Relatórios de avaliação de AVC devem passar pelo controle de qualidade do ALS.
3. Uma vez que o relatório de avaliação de AVC passe com êxito pelo controle de
qualidade do ALS, um resumo público é publicado no site do ALS e está pronto para
inclusão no relatório do NPP.
Nota: todo material entregado ao ALS, exceptuando o resumo público, é completamente confidencial e
permancera dentro do ALS,

Nº do documento ALS_07_D PORTUGUES
Data 21/11/2017

Principais etapas no processo do Esquema
Responsabilidades principais de Avaliadores Licenciados

1.

3.

Certificar-se que as taxas
do ALS estão incluídas no
orçamento da avaliação:
Ao assinar o contrato com
um produtor, Avaliadores
Licenciados devem incluir os
custos de análise do relatório do
ALS.

Quando apresentando um
relatório ao ALS: Uma vez que
o Avaliador Licenciado tenha
concluído a avaliação, deve
entrar na sua conta pessoal de
avaliador do ALS para 1) pagar
a taxa de análise de relatório
apropriada, e 2) carregar
o relatório da avaliação,
relatório de resumo público e
outra documentação exigida.
Ao receber este pacote do
relatório, o ALS irá analisálo e dar o resultado tão logo
possível. Se o relatório for
satisfatório, deve ser enviado
ao cliente. Se o resultado for
insatisfatório, o relatório de
avaliação não cumprirá com os
requisitos do NPP.

2.

4.

Durante a avaliação:
Avaliadores Licenciados se
comprometem a seguir os
procedimentos do ALS ao
entrarem para o ALS. Na
condução de uma avaliação,
Avaliadores Licenciados devem
seguir os manuais, regras
e procedimentos do ALS, e
utilizar os modelos necessários.
Avaliadores Licenciados devem
se comunicar regularmente
com seus clientes para discutir
resultados e compartilhar
esboços preliminares do relatório
de avaliação.
Apresentar o relatório final ao
produtor: Se o relatório passar
pelo controle de qualidade do
ALS, o resumo público do AVC
será publicado no site do ALS e
poderá ser usado pelo produtor
como parte de seu pacote de
documentos do NPP da RSPO.
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de Licenciamento de Avaliadores de AVC
Responsabilidades principais de Produtores

1.

3.

4.

5.

Contratar um avaliador
licenciado do ALS: Os produtores
devem verificar (no site do
ALS) se o Avaliador Licenciado
tem uma licença válida. Não
é necessário que todos os
membros da equipe de avaliação
sejam licenciados, apenas o
avaliador responsável. Certifiquese que o orçamento no contrato
assinado com o Avaliador
Licenciado inclui as taxas de
análise de relatório do ALS.

Receber o relatório de avaliação
de AVC: Uma vez que o produtor
receba a versão final do relatório
de avaliação de AVC, ele deve
verificar se o relatório passou
pelo controle de qualidade do
ALS. Isto pode ser feito visitando
o site do ALS.
Preparar o relatório do NPP:
O modelo de relatório do resumo
público de AVC está alinhado
às exigencias da RSPO para
apresentação de NPP, isto irá
racionalizar a preparação do
relatório do NPP.
Apresentar o relatório do NPP
para a RSPO.

2.

Coordenar estudos e comunicarse durante a avaliação:
É boa prática coordenar as
várias avaliações exigidas como
parte do NPP da RSPO. Por
exemplo, alguma informação
necessária para a avaliação
de AVC pode se sobrepor aos
requisitos da Avaliação de Impacto
Socioambiental. Os custos podem
ser reduzidos assegurando-se
que os métodos sejam acordados
e os resultados compartilhados
entre os diferentes consultores.
Os Avaliadores Licenciados
são incentivados a fornecer
atualizações periódicas ao
produtor e compartilhar esboços
do relatório de avaliação para
feedback do produtor. O Avaliador
Licenciado é responsável por
apresentar o relatório de avaliação
de AVC e documentos de apoio
ao ALS. Se o relatório passar
com sucesso pelo controle de
qualidade do ALS, a versão
final será enviada ao produtor
para inclusão no relatório do
NPP. Se um relatório de AVC for
insatisfatório, ele não pode ser
apresentado como parte do NPP.
Os produtores devem visitar o site
do ALS regularmente para verificar
o status da revisão do relatório.

Órgãos de Certificação: Verificar o conteúdo e aprovar o relatório
do NPP antes que este seja apresentado para a RSPO.
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Taxas do ALS
Uma taxa de análise do relatório é cobrada pelo ALS sempre que os Avaliadores
Licenciados apresentem ou re-apresentem seus relatórios. Os avaliadores são
aconselhados a repassar as taxas de análise de relatórios a seus clientes. As taxas de
análise de relatórios são adaptáveis e baseadas no desempenho do Avaliador Licenciado.

E se o relatório de AVC for insatisfatório?
O ALS tenta evitar este cenário através de:
Condução de uma Verificação Inicial antes que o relatório seja enviado ao Painel
de Qualidade para análise formal. Esta etapa ajuda a reduzir a possibilidade de
classificação insatisfatória num relatório de avaliação de AVC porque identifica se
o relatório ou resumo público são fracos em Questões-Chave do ALS. Os custos da
Verificação Inicial são incluídos na taxa de análise do relatório.
Re-apresentações opcionais: Avaliadores Licenciados têm duas oportunidades de
rever seus relatórios de avaliação se o Painel de Qualidade fizer recomendações ou
mudanças necessárias. Todas as re-apresentações têm um custo. Visite o site do
ALS para maiores informações.
Os relatórios de avaliação de AVC são classificados como insatisfatórios se
continuarem fracos em Questões-Chave e após o Avaliador Licenciado ter esgotado
todas as oportunidades de correção. Visite o site do ALS para se informar mais sobre
o processo de análise de relatórios e sobre as Questões-Chave do ALS.

Lembretes para os produtores:
•

Verifique se o avaliador responsável tem uma licença válida do ALS e também seu
histórico (www.hcvnetwork.org/als/)

•

Verifique se o relatório de avaliação passou com sucesso pelo controle de qualidade
do ALS

•

Verifique regularmente o status do relatório de avaliação (www.hcvnetwork.org/als/
public-summaries)

•

Certifique-se de estar em constante contato com o Avaliador Licenciado para
entender quais correções estão sendo solicitadas pelo ALS

En caso de dúvidas, favor entrar em contato com qualitymanager@hcvnetwork.org
HCV Resource Network Limited | www.hcvnetwork.org | info@hcvnetwork.org
HCV Resource Network Limited e uma empresa registrada na Inglaterra e País de Gales (no.
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