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Esquema de Licenciamento de Avaliadores
da Rede de Recursos de AVC
Respostas para Perguntas Mais Frequentes de produtores membros da RSPO
(Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável)
1. Quem requer Avaliadores Licenciados?
A partir de 1º de janeiro de 2015, o Novo Procedimento de Plantio da RSPO requer que produtores
de óleo de palma contratem Avaliadores Licenciados para conduzir avaliações de AVC. Desde
novembro de 2017, membros da Abordagem de Alto Estoque de Carbono (HCS) devem contratar
Avaliadores Licenciados para conduzir avaliações integradas de AVC-HCSA.
2. Qual é a diferença entre um avaliador com licença provisória e um avaliador com licença
definitiva?
Quando os avaliadores se inscrevem no ALS, eles recebem uma licença provisória. A licença
definitiva é concedida a avaliadores que apresentarem dois relatórios satisfatórios em menos de
dois anos. Ambas as categorias podem liderar as avaliações de AVC e as avaliações integradas de
AVC-HCSA (se cumprindo com os requisitos adicionais).
3. Por que uma licença é suspensa ou revogada?
Para manter uma licença, além do pagamento de todas as taxas relevantes, os Avaliadores
Licenciados devem:
• Entregar todos os relatórios de avaliação ao ALS para análise;
• Sempre apresentar relatórios satisfatórios, a menos que tenham uma licença provisória
(quando um relatório insatisfatório é permitido);
• Permanecer ativos (apresentar pelo menos um relatório satisfatório a cada dois anos);
• Cumprir com o Código de Conduta e os Termos e Condições do ALS.
4. Um produtor pode apresentar um relatório ao ALS para análise?
Não. Apenas avaliadores licenciados podem apresentar relatórios ao ALS para análise.
5. Como os relatórios de avaliação de AVC são analisados?
Os relatórios são analisados pelo Painel de Qualidade do ALS, que verifica se a estrutura e o
conteúdo do relatório são consistentes com o Guia Geral para Identificação de Altos Valores de
Conservação da HCVRN, o Manual de Avaliação de AVC e os modelos para o relatório de avaliação
de AVC e o resumo público.
6. Por que os relatórios são reprovados?
Algumas seções do relatório são consideradas “Questões-chave” e devem alcançar uma pontuação
‘satisfatória’ para que o relatório geral seja aprovado. Se uma ou mais Questões-chave forem
consideradas ‘insatisfatórias’, os avaliadores terão duas oportunidades de reapresentar seus
relatórios (a um custo adicional). Após essas oportunidades terem sido esgotadas, se algumas
Questões-chave permanecerem insatisfatórias, o relatório geral será reprovado.
7. Quando o relatório de avaliação de AVC está pronto para apresentação ao Novo Procedimento
de Plantio (NPP) da RSPO?
HCV Network Ltd | info@hcvnetwork.org | www.hcvnetwork.org | HCV Network Limited é uma empresa registrada na Inglaterra
e País de Gales (no. 9710578)

No do documento
Data

ALS_07_E
31/01/2018

PORTUGUES

Se o relatório de avaliação de AVC passar pelo controle de qualidade do ALS, um resumo público
do relatório será publicado no site da ALS. A partir daí, o produtor poderá apresentar o resumo
como parte do conjunto de documentos do NPP da RSPO.
8. Se os relatório for ‘Insatisfatório’, é possível contratar outro avaliador?
Sim. Por favor leia o panfleto disponível na seção Informação para Empresas no site do ALS para
maiores informações.
9. Quais são os custos de apresentação de um relatório de avaliação de AVC para análise?
As taxas de análise de relatórios do ALS são baseadas no tipo de licença do avaliador e em seu
desempenho documentado. Ao assinarem um contrato com um produtor, Avaliadores Licenciados
devem incluir os custos de análise de relatório do ALS. Esses custos podem ser encontrados no site:
https://www.hcvnetwork.org/als/costs-and-fees.
10. As empresas podem verificar o histórico de um Avaliador Licenciado?
Sim. As empresas interessadas em contratar um avaliador licenciado podem verificar se o avaliador
possui uma licença válida e também seu histórico neste site:
https://www.hcvnetwork.org/als/assessors
11. Quem faz parte do Painel de Qualidade? É possível saber quem analisou um relatório específico
no Painel de Qualidade?
Todos os membros do Painel de Qualidade estão listados na plataforma web do ALS no site:
https://www.hcvnetwork.org/als/quality-panel. O ALS não divulga os nomes de membros
específicos do Painel de Qualidade designados para relatórios específicos, para manter as
avaliações neutras e objetivas, e para evitar casos em que os membros do Painel de Qualidade
sejam pressionados.
12. O Painel de Qualidade está ciente do nome do avaliador quando analisando um relatório?
Sim. O nome do Avaliador Licenciado, a empresa contratando a avaliação e a equipe de avaliação
são compartihados com os membros do Painel de Qualidade antes que uma análise se inicie, para
permitir que os membros do Painel de Qualidade possam declarar qualquer potencial conflito de
interesse.
13. Quanto tempo leva para se analisar um relatório?
Apresentações, primeiras reapresentações e segundas reapresentações podem levar de 30 a 90
dias cada, dependendo da disponibilidade do Painel de Qualidade, e principalmente da qualidade
do relatório. Se o avaliador licenciado precisar fazer correções, o tempo de análise irá aumentar
consideravelmente. É importante ter em mente que nem todos os atrasos são causados pelo ALS.
Frequentemente, os avaliadores levam um longo tempo para reapresentar seus relatórios
corrigidos, e isso pode atrasar o processo geral de análise do relatório.
14. Onde as empresas podem monitorar as análises de relatórios?
As empresas podem verificar o status de todas as análises de relatórios no site:
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https://www.hcvnetwork.org/als/public-summaries.
15. As empresas podem pedir para ver os resultados das análises de relatórios?
O contrato do ALS com os Avaliadores Licenciados inclui uma cláusula de sigilo que não permite ao
ALS divulgar informações sobre as análises de relatórios a terceiros. Porém, os avaliadores
licenciados podem optar por compartilhar os resultados da análise com as empresas de forma
voluntária ou podem dar autorização ao ALS por escrito para que esse o faça em nome dos
avaliadores. O ALS também recomenda que empresas incluam uma cláusula em seus contratos
com avaliadores licenciados requerendo que os avaliadores licenciados compartilhem todas as
informações referentes à análise de relatórios com a empresa.
16. Os Avaliadores Licenciados podem recorrer contra os resultados de uma análise de relatório?
Sim. Se os Avaliadores Licenciados não concordarem com os resultados de uma análise de
relatório, podem apresentar um recurso à equipe do ALS seguindo o formulário encontrado no site
do ALS.
17. É obrigatório que os Avaliadores Licenciados apresentem todos as suas avaliações de AVC para
análise?
A partir de 4 de agosto de 2017, as regras do ALS exigem que os avaliadores licenciados
apresentem todos os relatórios de avaliação para análise, independente do contexto em que a
avaliação se deu. Avaliações que se iniciaram antes dessa data devem ser declaradas pelo
Avaliador Licenciado ao Gerente de Qualidade do ALS.
Identificação (ou ‘avaliação’) de Altos Valores de Conservação (AVCs) juntamente com florestas de Alto
Estoque de Carbono (HCS)
1. A RSPO adotou a Abordagem de Alto Estoque de Carbono (HCSA)?
Não. Há uma força tarefa examinando se os requisitos da HCSA podem ser incluídos como parte
dos Termos e Condições da RSPO, mas até agora nenhuma decisão foi tomada. Favor contactar o
Secretariado da RSPO para maiores informações sobre essas discussões.
2. Ouvi dizer que um Manual de Avaliação de AVC-HCSA Assessment foi publicado. Quem precisa
seguí-lo?
Este manual, publicado em novembro de 2017, é para avaliadores licenciados que devem conduzir
avaliações de AVC-HCSA para empresas que são membros da Abordagem de Alto Estoque de
Carbono (algumas das quais são também membros da RSPO, mas não todas).
3. Quem irá analisar avaliações integradas de AVC-HCSA?
As avaliações de AVC-HCSA serão analisadas pelo Painel de Qualidade do ALS.
4. Quais os custos da análise de relatórios de avaliação de AVC-HCSA?
As taxas para essas análises estão sendo definidas.
Dúvidas? Entre em contato com sofia@hcvnetwork.org
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