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A nossa missão
Simples, responsável e fiável: há mais de 100 anos os valores comerciais tradicionais
são o alicerce do sucesso económico do ALDI. O nosso sucesso é condição para o
nosso desenvolvimento e a assunção de responsabilidades. Com a nossa atividade
queremos contribuir para um desenvolvimento positivo e sustentável.
Enquanto empresa de retalho no ramo alimentar, com atuação internacional, as nossas
decisões empresariais têm impacto em toda a cadeia de abastecimento. Por isso,
assumimos responsabilidade por condições de trabalho seguras e justas, bem como
pela proteção do ambiente e dos seus recursos naturais. Por este motivo, o ALDI Nord
desenvolveu a presente Política Internacional de Compra de Óleo de Palma. Esta define
um quadro de ação vinculativo para nós e para os nossos parceiros comerciais, a fim
de promover um cultivo sustentável de palmeiras-dendém e o recurso exclusivo ao
óleo de palma certificado na produção dos nossos artigos.
A Política Internacional de Compra de Óleo de Palma é objeto de constantes
atualizações e de verificações sistemáticas. A versão em vigor define um quadro de
ação vinculativo quer para nós quer para os nossos parceiros comerciais.
A Política Internacional de Compra de Óleo de Palma será publicada, na versão em
vigor, na nossa página Web.

De notar que o presente documento é uma tradução para o português não vinculativa.
Apenas a versão alemã da nossa Política Internacional de Compra de Óleo de Palma é
vinculativa
e
está
disponível
em
http://www.aldinord.de/print/01_verantwortung/internationale-palmoel-einkaufspolitik/.
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1. Antecedentes/Problemática
O óleo de palma e o óleo de palmiste representam um terço do consumo total ao nível
mundial, sendo assim dos óleos vegetais mais comummente usados1.
Os óleos de palma e de palmiste são extraídos da polpa e do caroço do fruto da palma,
cultivada em grandes extensões na Ásia e, crescentemente, em África e na América
Latina. Quando comparado com outras gorduras vegetais, o óleo de palma contém
muitas propriedades positivas: uma consistência firme, um sabor neutro, uma
estabilidade térmica relativa, uma elevada conservação e untuosidade. Devido a estas
propriedades, os óleos de palma e de palmiste são frequentemente utilizados na
produção de produtos alimentares, mas também na produção de cosméticos e de
detergentes. Esta versatilidade contribui para uma forte procura mundial de óleos de
palma e de palmiste.
Graças à elevada produtividade por área cultivada com palma para extração de óleo, é
possível responder a uma grande parte da procura mundial de óleos vegetais. Com um
rendimento por hectare superior a três toneladas, a palmeira-dendém é extremamente
rentável, produzindo, por hectare, três vezes mais óleo do que a colza e quatro vezes
mais do que o girassol. Assim, o cultivo de palmeiras-dendém tem um impacto sobre
o solo claramente inferior, quando comparado com outros óleos vegetais.
Com a presente Política de Compra de Óleo de Palma, colocamo-nos os desafios
críticos inerentes ao cultivo convencional de palmeiras-dendém: a destruição das
florestas tropicais e as decorrentes consequências para humanos e natureza. O ALDI
Nord está ciente desta problemática complexa. É por essa razão que queremos
contribuir para a promoção do cultivo sustentável de palmeiras-dendém. Por tal, uma
utilização sustentável e de baixo impacto deste recurso é, para nós, uma parte
integrante da política de responsabilidade corporativa do ALDI Nord.

1

http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/, consultado em 08/10/2015.
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2. Âmbito de aplicação
A presente Política de Compra de Óleo de Palma aplica-se a todos os produtos
alimentares (Food) e não alimentares (Non-Food) de marca própria, na produção dos
quais é utilizado óleo de palma2. Aplica-se independentemente de outras obrigações
de declaração definidas por lei e é válida para todo o grupo empresarial ALDI Nord. A
sua validade termina com a publicação de uma versão atualizada em www.aldi.pt.

2

O termo "óleo de palma" inclui, para efeitos da política de compra, o óleo derivado do fruto da palmeira
e óleo de palmiste, bem como componentes e ingredientes (derivados, etc.) deles resultantes.
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3. Os nossos objetivos
O ALDI Nord define objetivos e medidas relacionados com o óleo de palma, havendo
uma estreita colaboração entre os departamentos de Corporate Responsibility, de
Compras e de Controlo de Qualidade, bem como com os parceiros comerciais e as
partes interessadas relevantes.
No quadro da Política de Compra de Óleo de Palma, o ALDI Nord definiu os seguintes
objetivos ao nível internacional:
Conversão a 100% para óleo de palma com certificação RSPO física até
finais de 2018
O objetivo aplica-se a todos os produtos de marca própria do ALDI Nord que
contenham óleo de palma.
A fim de tornar mensurável em termos quantitativos o nosso progresso relativo à
conversão para um óleo de palma ou óleo de palmiste mais sustentável, recorremos
aos sistemas de cadeia de abastecimento da Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO, Mesa Redonda para um Óleo de Palma Sustentável)3. De modo a alcançar o
objetivo, concentramos os nossos esforços nos chamados sistemas físicos de cadeia
de abastecimento "Identity Preserved" (IP), "Segregation" (SEG) e "Mass Balance" (MB).
Também para os derivados e frações, como por exemplo aromas produzidos em base
de óleo de palma, privilegiamos, no mínimo, certificações MB, desde que estejam
disponíveis no mercado. Para os artigos não alimentares iremos aumentar de forma
contínua, dependendo da disponibilidade no mercado, a proporção de derivados e
frações produzidos a partir de óleo de palma e provenientes de sistemas físicos de
cadeia de abastecimento. Os derivados e frações que, até ao final do ano de 2018, não
estejam disponíveis em qualidades certificadas, serão comprados, a partir dessa data,
recorrendo a certificados Book & Claim.
Apenas estes asseguram uma relação física entre o artigo vendido na loja do ALDI
Nord e a plantação de palmeiras-dendém no local de origem. No que diz respeito à
melhoria das condições de vida e de trabalho nos locais de plantação, o modelo "Mass
Balance" conduz a efeitos semelhantes aos produzidos pelos modelos "Identity
Preserved" e "Segregation". Estes dois últimos, contudo, oferecem uma maior
transparência e rastreabilidade e garantem que o produto final contém exclusivamente
óleo de palma certificado. Por isso, o ALDI Nord definiu como objetivo a longo prazo
um recurso tão elevado quanto possível a esses dois sistemas segregados de cadeia
de abastecimento (IP, SEG).
O ALDI Nord almeja, juntamente com os seus fornecedores e peritos externos,
identificar possibilidades adicionais de promover a plantação sustentável de
palmeiras-dendém.

3

Para mais informações sobre os sistemas de cadeia de abastecimento da RSPO, consulte
www.rspo.org/certification/supply-chains
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4. Medidas e sua aplicação
O ALDI Nord promove, no âmbito da sua filiação na RSPO, o cultivo sustentável de
palmeiras-dendém e apoia a aplicação e o desenvolvimento contínuo dos seus
requisitos. Esperamos o mesmo dos nossos fornecedores de produtos com teor de
óleo de palma e exigimos, por isso, um comprovativo de filiação na RSPO aquando da
celebração de um contrato comercial.
Para que haja uma rastreabilidade e transparência tão elevadas quanto possível, o ALDI
Nord valoriza que toda a cadeia de abastecimento de óleo de palma do artigo para nós
fabricado disponha de uma certificação RSPO. Por esse motivo, exigimos do
fornecedor do artigo com teor de óleo de palma um certificado que comprove o
respeito das normas de cadeia de abastecimento RSPO no último local de produção
antes da entrega (RSPO Supply Chain Certification). A certificação deve ser
renovada anualmente através de uma auditoria independente.
Os nossos fornecedores são convidados a notificar-nos, em intervalos regulares, sobre
o progresso realizado na expansão dos sistemas físicos de cadeia de abastecimento.
O ALDI Nord irá publicar as quantidades consolidadas de óleo de palma no âmbito da
RSPO e utiliza as informações cedidas pelos seus fornecedores para elaborar medidas
futuras relativas ao óleo de palma. O ALDI Nord espera, além disso, dos seus
fornecedores que, por iniciativa própria, nos remetam para desenvolvimentos críticos
relacionados com o óleo de palma e que ofereçam alternativas sustentáveis.
Convidamos os nossos fornecedores a promover abordagens de best practice, bem
como a colaborar com parceiros para os quais a proteção do ambiente constitui uma
prioridade e que procuram um relacionamento respeitoso com as comunidades locais.
No cultivo das palmeiras-dendém isso significa, entre outros aspetos, a renúncia ao
cultivo em turfeiras, a proteção de zonas de conservação de valor elevado (High
Conservation Value, HCV) e de armazenamento elevado de carbono (High Carbon
Stock, HCS), a utilização mínima de fertilizantes químicos, a gestão responsável dos
recursos hídricos, o cálculo e a redução de emissões de gases com efeito de estufa, a
participação das comunidades locais (Free, Prior and Informed Consent, FPIC), o
cumprimento dos direitos dos trabalhadores e o apoio aos pequenos produtores.
Resumo dos requisitos para fornecedores de artigos com teor de óleo de
palma:




Apoio ativo dos objetivos delineados pelo ALDI Nord através de abordagens
best practice;
Comprovativo da filiação na RSPO;
Comprovativo da certificação RSPO de cadeia de abastecimento do último local
de produção, incluindo auditoria anual.
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5. Responsabilidades e controlo
O ALDI Nord compromete-se a realizar verificações regulares dos seus objetivos
referentes à compra de óleo de palma sustentável e delineará, caso necessário, metas
e medidas adicionais.
Para os compradores do ALDI Nord, a presente Política de Compra de Óleo de Palma
bem como os objetivos nela expressos são vinculativos durante os processos de
consulta de preços e de compra.
O ALDI Nord informou os seus fornecedores de produtos de marca própria acerca do
conteúdo e objetivos da Política de Compra de Óleo de Palma. Os fornecedores de
artigos que contêm óleo de palma comprometem-se contratualmente ao cumprimento
destes requisitos. O ALDI Nord reserva-se o direito de realizar, junto dos seus
fornecedores, auditorias não anunciadas das especificações dos produtos, levadas a
cabo por entidades independentes.
Para a concretização dos seus objetivos empresariais, o ALDI Nord sempre se alicerçou
numa cooperação estreita e fiável com os seus fornecedores. Partilhamos com os
nossos parceiros comerciais a responsabilidade pela preservação dos recursos
naturais e trabalhamos, por isso, em conjunto para a realização dos objetivos
formulados na presente política de compra. O ALDI Nord saúda projetos de
sustentabilidade no âmbito da produção de óleo de palma promovidos, a título
individual, pelos seus fornecedores, bem como a notificação sobre as medidas por eles
tomadas e os desenvolvimentos mais recentes.
A aplicação da presente Política de Compra de Óleo de Palma será monitorizada no
âmbito de verificações regulares e da realização de um relatório interno. O ALDI Nord
considera igualmente as opiniões de peritos e ONG no processo de desenvolvimento
da sua Política de Compra de Óleo de Palma.
A direção e outras partes responsáveis do ALDI Nord serão informadas regularmente
sobre o ponto de situação da aplicação.

Publicado por: ALDI PORTUGAL – Supermercados, Lda.
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