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SUGESTÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 

Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 

as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Toma nota da crescente utilização de óleo de palma como biocombustível e em produtos 

alimentares transformados, utilização essa que aumentou comparativamente a outros óleos 

vegetais, verificando-se atualmente que cerca de 50 % dos produtos embalados contêm 

óleo de palma; 

2. Regista que o óleo de palma representa cerca de um quarto do consumo mundial total e 

cerca de 60 % do comércio global de óleos vegetais; 

3. Manifesta a sua preocupação face ao potencial risco que representam para o ambiente e 

para a sociedade as previsões de que a procura mundial de óleo de palma triplicará nas 

próximas décadas; 

Utilização de outras gorduras e óleos 

4. Observa que o óleo de palma é usado como ingrediente e/ou como substituto na indústria 

agroalimentar devido à sua produtividade e às suas propriedades químicas, nomeadamente 

facilidade de armazenamento, ponto de fusão e preço mais baixo em comparação com 

outros tipos de matérias-primas;  

5. Assinala que o bagaço de palmiste é utilizado na UE para a alimentação animal, em 

especial para a engorda no setor leiteiro e de produção de carne;  

6. Constata que o bagaço de colza e os subprodutos de colza podem igualmente ser 

utilizados como alimentos para animais ricos em proteínas, podendo diminuir a 

dependência das importações de grãos de soja à escala mundial; 

7. Realça, neste contexto, que as normas sociais, sanitárias e ambientais são mais restritivas 

na UE;  

8. Insta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem medidas tendentes a aumentar a 

utilização das grandes quantidades de gordura butírica produzidas na UE, a fim de reduzir 

a dependência de óleo de palma importado de países terceiros; 

Rotulagem 

9. Congratula-se com as disposições do Regulamento (UE) n.º 1169/2011, relativo à 

prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios, a favor da 

rotulagem obrigatória dos tipos de óleos vegetais, incluindo óleo de palma, na lista de 

ingredientes dos géneros alimentícios embalados;  

10. Insiste na implementação da rotulagem obrigatória pelos Estados-Membros e pela 

indústria transformadora, a fim de assegurar a rastreabilidade e decisões de aquisição 

informadas;  

11. Toma nota das grandes possibilidades que os meios digitais proporcionam em matéria de 
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prestação de informações aos consumidores sobre a sustentabilidade do óleo de palma 

presente nos produtos transformados graças, por exemplo, às aplicações de leitura de 

códigos de barras; 

12. Exorta a Comissão a fornecer dados completos sobre as importações, a utilização e o 

consumo de óleo de palma na UE; 

Saúde 

13. Destaca as conclusões do estudo1 da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 

(AESA), e de outros estudos, que indicam que os óleos vegetais transformados, em 

particular o óleo de palma, contêm contaminantes genotóxicos e cancerígenos que se 

formam durante o processo de refinação ou a temperaturas elevadas, com potenciais 

implicações para a saúde;  

14. Exorta os Estados-Membros a continuarem a velar pela observância da legislação relativa 

à segurança alimentar e à rotulagem dos produtos em cuja produção são utilizadas 

gorduras de origem vegetal, designadamente óleo de palma; 

15. Observa com preocupação que em alguns Estados-Membros o óleo de palma continua a 

ser usado na produção de produtos lácteos, como os queijos, sem que tal seja indicado no 

produto, induzindo assim o consumidor em erro; 

16. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a realizarem campanhas de informação 

destinadas a informar os consumidores sobre as particularidades do óleo de palma, a fim 

de proteger a sua saúde e incentivar o consumo informado; 

Fatores de desflorestação, escala e âmbito geográficos 

17. Observa que a produção de óleo de palma é um importante fator de desflorestação que 

atinge proporções alarmantes nas zonas tropicais;  

18. Realça que 73 % da desflorestação global resulta da limpeza de terrenos para produtos 

agrícolas e que 40 % da desflorestação mundial é causada pela conversão à monocultura 

de óleo de palma em grande escala2;  

19. Constata que a maioria da produção de óleo de palma tem lugar na Malásia e na Indonésia 

que, em conjunto, representam cerca de 85 % da produção mundial, registando-se ainda 

uma produção significativa ou em crescimento na Papua-Nova Guiné, Libéria, República 

Democrática do Congo, Colômbia e no Peru;   

20. Constata igualmente a rápida expansão e aceleração da mudança, tendo as áreas 

convertidas à produção de óleo de palma duplicado ou triplicado ao longo de uma ou duas 

décadas nesses sete principais países exportadores, o que representa uma perda de coberto 

                                                 
1 EFSA Journal 2016;14(5):4426 [159 pp.], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426 
2 The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on 

deforestation, 2013, European Commission, 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (p.56) 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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florestal de até 15 % em pouco mais de uma década;  

21. Chama a atenção para a complexidade dos fatores conducentes à desflorestação mundial, 

tais como a limpeza de terrenos para o gado ou as culturas arvenses, sobretudo para a 

produção de soja destinada a alimentar o gado europeu, ou para a produção de óleo de 

palma, mas também a expansão urbana, o abate de árvores e outras atividades agrícolas 

intensivas;   

22. Reconhece ser necessária uma abordagem abrangente que tenha em conta todos os fatores 

de desflorestação e preveja medidas e a colaboração tanto nos países produtores como nos 

países consumidores; 

Efeitos ambientais  

23. Reconhece a importância de preservar a floresta tropical e a biodiversidade; manifesta a 

grande preocupação face à conversão da floresta tropical - extremamente rica em 

biodiversidade - em monoculturas de óleo de palma, em detrimento de habitats e 

ecossistemas naturais insubstituíveis que abrigam inúmeras espécies em perigo crítico e 

endémicas;  

24. Assinala os efeitos das grandes monoculturas de óleo de palma, que geram o aumento da 

presença de parasitas, a poluição das águas pelos produtos agroquímicos e a erosão dos 

solos, bem como a sua incidência nos sumidouros de carbono e na ecologia de toda a 

região, que compromete a migração de espécies animais;  

25. Observa que a queima das florestas tropicais e dos terrenos turfosos, realizada 

designadamente para a reconversão das terras em meios de produção dos sistemas 

agroalimentares e energéticos, está associada a graves danos ambientais, incluindo a 

libertação de grandes quantidades de gases com efeito de estufa; 

Impacto sobre as comunidades locais, a apropriação de terras e os pequenos agricultores 

26. Observa os efeitos extremamente negativos da conversão em plantações de monocultura 

de óleo de palma sobre os habitantes das florestas, nomeadamente os pequenos 

agricultores, que são cada vez mais expropriados das suas terras ou transferidos para as 

zonas menos férteis;  

27. Regista com preocupação a prevalência da exploração florestal, da apropriação de terras e 

da aquisição ilícita ou forçada de terrenos cultivados; observa, além disso, que a 

destruição da floresta tropical põe também fim à subsistência das comunidades que dela 

dependem; 

28. Observa a injustiça social e as más condições de trabalho que se verificam em algumas 

plantações; 

29. Insta, por conseguinte, as autoridades competentes dos países de origem a respeitar os 

direitos humanos, incluindo os direitos fundiários das populações florestais, e a reforçar os 

compromissos ambientais, sociais e em matéria de saúde, tendo em conta as orientações 
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voluntárias sobre a propriedade fundiária1da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO); 

Desenvolvimento rural e práticas agroecológicas 

30. Considera que a conservação das florestas tropicais deve ser combinada com o 

desenvolvimento rural sustentável para prevenir a pobreza e promover o emprego nas 

zonas em questão, e convida a Comissão e os Estados-Membros a contribuírem assim para 

o desenvolvimento socioeconómico regional; 

31. Reconhece a importância do óleo de palma no âmbito de sistemas de cultura intercalares 

para garantir importantes rendimentos aos pequenos agricultores; 

32. Considera que os esforços para travar a desflorestação têm de abranger o reforço das 

capacidades locais, o apoio tecnológico e a partilha das melhores práticas entre as 

comunidades, bem como o apoio aos pequenos agricultores para que utilizem os seus 

terrenos agrícolas da forma mais eficaz, sem recorrerem novamente à conversão florestal; 

destaca, neste contexto, o enorme potencial das práticas agroecológicas na maximização 

das funções dos ecossistemas através da conjugação de técnicas de plantação, de 

agrossilvicultura e de permacultura de elevada diversidade, sem dependência de fatores de 

produção nem recurso a monoculturas; 

Biocombustíveis  

Aumento da utilização de óleo de palma como biocombustível  

33. Observa que, na Europa, o consumo de óleo de palma se deve em grande medida à sua 

utilização como biocombustível;  

34. Toma nota de que 70 % do biocombustível consumido na UE é cultivado e produzido na 

UE e que, do biocombustível importado para a UE, 23 % é óleo de palma proveniente 

principalmente da Indonésia, e 6 % é soja2; 

35. Constata que, apesar de a sua utilização variar entre os Estados-Membros, o óleo de palma 

como biodiesel de primeira geração registou um crescimento enorme, tendo aumentado 

2,6 milhões de toneladas entre 2010 e 2014, ou seja um crescimento de 606 %, ao passo 

que a totalidade de óleo de palma no biodiesel utilizado na UE passou de 6 % em 2010 

para quase um terço em 2014 (31 %), do qual cerca de metade é utilizado na União como 

combustível para os transportes3; 

Efeitos indiretos, incluindo alterações indiretas do uso do solo  

36. Observa que os efeitos indiretos da procura de biocombustíveis na UE estão associados à 

                                                 
1 Orientações voluntárias sobre governação responsável em matéria de propriedade das terras, pescas e florestas 

da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Roma 2012, 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf  
2 EUROSTAT - Supply, transformation and consumption of renewable energies; annual data (nrg_107a), 

Globiom study ‘The land use change impact of biofuels consumed in the EU’, 2015, and http://www.fediol.be/ 
3 Ibid. 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fediol.be/
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destruição das florestas tropicais;  

37. Constata que certos sistemas de produção de biocombustíveis aumentam as emissões 

globais de gases com efeito de estufa quando se tem em conta as emissões provenientes 

das alterações indiretas do uso do solo1, sendo o biodiesel à base de óleo de palma o 

biocombustível que gera mais emissões2; 

38. Solicita, por conseguinte, que na análise do biodiesel como combustível alternativo, seja 

considerado o custo energético total derivado do aumento das culturas destinadas a 

biocombustíveis, e que as emissões das alterações indiretas do uso do solo resultantes da 

produção de biocombustíveis sejam plenamente tidas em conta na Diretiva «Energias 

Renováveis»;  

39. Considera que, em consonância com o princípio da coerência das políticas para o 

desenvolvimento, os biocombustíveis não devem provocar a desflorestação, nem afetar a 

segurança alimentar e o direito à alimentação nos países terceiros, com o objetivo de 

eliminar progressivamente as ajudas públicas aos biocombustíveis produzidos a partir de 

óleo de palma; 

Biocombustíveis de primeira e segunda gerações 

40. Observa a predominância dos biocombustíveis de primeira geração e a fraca 

disponibilidade comercial dos biocombustíveis de segunda geração; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a apoiarem o desenvolvimento ulterior da próxima geração de 

biocombustíveis, a fim de evitar a desflorestação; 

41. Solicita o abandono progressivo e rápido de todos os incentivos aos biocombustíveis 

obtidos a partir de óleo de palma, que promovem a competição pela aquisição de terras em 

detrimento da produção alimentar, geram desflorestação e, portanto, contribuem 

consideravelmente para as emissões de gases com efeito de estufa;  

42. Refere o estudo «GLOBIOM» que revela o nível particularmente elevado de emissões de 

gases com efeito de estufa atribuíveis ao óleo de palma;  

43. Insta à criação de um sistema obrigatório de rotulagem com indicação da origem dos 

componentes dos biocombustíveis; 

Transparência da cadeia de aprovisionamento  

44. Considera que a rastreabilidade na cadeia alimentar é fundamental para os importadores e 

os consumidores, especialmente para que se possa distinguir, no caso do óleo de palma e 

respetivos subprodutos, se foram produzidos de forma legal ou ilegal e se a sua origem é 

ou não sustentável;  

45. Observa que a transparência da cadeia de aprovisionamento permite o acesso à 

informação sobre o óleo de palma procedente de zonas de alto risco; 

                                                 
1 Relatório da Comissão sobre os progressos em termos de energias renováveis (SWD(2015)0117). 
2 Globiom study ‘The land use change impact of biofuels consumed in the EU’, 2015. 
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Certificação 

46. Reconhece o importante papel e o potencial dos diferentes tipos de sistemas voluntários de 

certificação da sustentabilidade para os produtos à base de óleo de palma, e considera que 

devem ter em conta as repercussões ambientais e sociais associadas à sua produção;  

47. Observa que o Tribunal de Contas concluiu1 que alguns sistemas de certificação não 

constituem uma verdadeira garantia de que o óleo de palma seja produzido de forma 

sustentável, pelo que não são eficazes para garantir a pertinência e o cumprimento das 

normas;  

48. Observa, em particular, que o Tribunal de Contas constatou que alguns sistemas não eram 

suficientemente transparentes ou tinham estruturas de governação tendenciosas que 

colocavam o risco de conflitos de interesses e de uma comunicação ineficaz, criticou os 

critérios de sustentabilidade, incluindo os conflitos em matéria de propriedade fundiária, o 

trabalho forçado ou infantil e as más condições de trabalho dos agricultores, assinalando 

ainda que essas deficiências resultaram em estatísticas pouco fiáveis e na sobrestimação 

dos volumes de biocombustíveis certificados como sustentáveis; 

49. Manifesta, por conseguinte, a sua preocupação pelo facto de o sistema de certificação da 

UE da sustentabilidade dos biocombustíveis não ser totalmente fiável, e considera que os 

sistemas de certificação devem ser constantemente desenvolvidos e melhorados, a fim de 

assegurar uma produção realmente sustentável de óleo de palma e o cumprimento efetivo 

das normas conexas;  

50. Solicita que sejam aplicadas as recomendações pertinentes do Tribunal, tal como acordado 

pela Comissão; 

51. Insta a Comissão a assegurar normas fiáveis e a envidar esforços no sentido de estabelecer 

quadros robustos e vinculativos para garantir a sustentabilidade do óleo de palma;  

52. Solicita que os subprodutos do óleo de palma (farinha de palma ou bagaço de palmiste) 

utilizados na UE sejam também submetidos a certificação; 

Iniciativas 

53. Acolhe com satisfação qualquer iniciativa multilateral que vise definir e aplicar normas 

ambiciosas para uma produção sustentável de óleo de palma, que contemple os direitos 

humanos, de propriedade e de trabalho;  

54. Apoia os objetivos estabelecidos na iniciativa da ONU sobre óleo de palma sustentável e a 

Declaração de Amesterdão de 2015 a favor de uma cadeia de abastecimento que não se 

baseie na desflorestação e nos conflitos, até 2020; 

55. Assinala o potencial de iniciativas como a Declaração de Nova Iorque sobre as florestas2, 

destinada a contribuir para a consecução dos objetivos do setor privado em matéria de 

                                                 
1 Relatório Especial do Tribunal de Contas n.º 18/2016 (Quitação 2015): O sistema da UE para a certificação de 

biocombustíveis sustentáveis: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_EN.pdf  
2 Cimeira do Clima das Nações Unidas, 2014. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_EN.pdf
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eliminação da desflorestação resultante da produção de matérias-primas agrícolas, tais 

como palma, soja, papel e carne de bovino, até 2020; observa que algumas empresas têm 

objetivos mais ambiciosos mas que, embora 60 % das empresas que lidam com óleo de 

palma se tenham comprometido a adotar tais iniciativas, até à data apenas 2 % 

conseguiram traçar até à fonte o óleo de palma que comercializam1; 

56. Insta a Comissão, os Estados-Membros e a indústria a apoiarem iniciativas como a 

abordagem «High Carbon Stock (HCS)» (elevada concentração de carbono) que identifica 

as áreas onde é aconselhável realizar plantações de palma para a produção de óleo, por 

exemplo terras degradadas com baixo valor de armazenamento de carbono e baixo valor 

ambiental, fomentando, assim, um óleo de palma realmente sustentável, produzido sem a 

conversão de florestas e sem interferir nos ecossistemas com um elevado valor de 

conservação; 

Diálogo para a melhoria da governação nos países produtores  

57. Insta a Comissão a intensificar o diálogo, sempre que adequado, com os governos dos 

países e as empresas produtoras de óleo de palma, nomeadamente através de acordos 

bilaterais com os países produtores, para promover uma legislação ambiental eficaz que 

evite alterações prejudiciais na utilização dos solos e melhorar as normas em matéria de 

ambiente, a conservação da biodiversidade, os direitos humanos, sociais e de propriedade 

fundiária e a legislação laboral, a transparência em matéria de propriedade fundiária e de 

propriedade das sociedades, bem como a consulta das comunidades locais para evitar a 

apropriação de terras; 

Quadro jurídico da União e exortações à Comissão 

58. Está ciente de que a UE é o terceiro maior importador mundial de óleo de palma e de 

bagaço de palmiste e insiste na necessidade de introduzir regras que assegurem uma 

verdadeira sustentabilidade da produção de óleo de palma; 

59. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem os atuais instrumentos de controlo e 

a recorrerem a todos os meios necessários para impedir a importação para a UE de óleo de 

palma produzido em resultado de desflorestação, bem como a estabelecerem um quadro 

regulamentar de medidas robustas e executáveis para garantir que todos os intervenientes 

na cadeia de abastecimento, incluindo as instituições financeiras europeias e os 

investimentos e empréstimos que proporcionam, só participem na produção de óleo de 

palma verdadeiramente sustentável que garanta a preservação das florestas, das suas 

populações e da biodiversidade; 

60. Insta a Comissão a definir claramente as sanções aplicáveis em caso de incumprimento, 

mantendo simultaneamente as relações comerciais com os países terceiros; 

Precedentes e legislação em vigor  

61. Observa o modelo do setor do cacau como base para o estabelecimento de normas 

internacionais para produção sustentável de óleo de palma e assinala que mecanismos 

similares ao regulamento da UE sobre a madeira podem contribuir para assegurar que só 

                                                 
1 http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf  

http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
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os produtos produzidos legalmente sejam colocados no mercado da UE; 

62. Apela a que sejam incluídos na política da UE em matéria de biocombustíveis critérios de 

sustentabilidade efetivos que protejam as terras de elevado valor em termos de 

biodiversidade, grandes reservas de carbono e turfeiras, e que abranjam critérios sociais; 

Utilização dos acordos bilaterais e comércio  

63. Constata que mecanismos como os acordos de parceria voluntários podem ajudar a 

clarificar os problemas de legalidade relacionados com a apropriação de terras e a 

conversão florestal, suscitando reformas fundiárias nacionais e incitando à transparência 

dos regimes de propriedade fundiária;   

64. Apela a que os acordos bilaterais sejam utilizados como catalisadores de proteção efetiva 

do ambiente, também mediante a aplicação de regimes tarifários diferenciados em função 

da sustentabilidade do óleo de palma, ou excluindo o óleo de palma não sustentável e os 

seus derivados dos acordos de comércio livre;   

65. Exorta a Comissão a, nas negociações dos acordos comerciais com os países produtores 

de óleo de palma, incluir uma garantia contra a desflorestação e a apelar para a 

necessidade de respeitar os direitos das comunidades;  

Assistência e reforço das capacidades 

66. Insiste na importância de apoiar os países em vias de desenvolvimento proporcionando-

lhes os meios necessários para reforçarem os seus dispositivos em matéria de governação, 

aplicação da lei e procedimentos judiciais aos níveis local, regional e nacional, de molde a 

proteger as florestas e as turfeiras, bem como expandir as práticas agrícolas 

agroecológicas;  

67. Insta a Comissão a incentivar o intercâmbio de boas práticas em matéria de transparência 

e a colaboração entre os governos e as empresas que utilizam o óleo de palma, bem como 

a, em conjunto com os Estados-Membros, cooperar com os países terceiros na elaboração 

e aplicação da legislação nacional e no respeito dos direitos consuetudinários das 

comunidades sobre as terras, a fim de garantir a proteção das florestas, dos seus habitantes 

e dos seus meios de subsistência; 

Atuais compromissos da União e plano de ação  

68. Solicita à Comissão que honre os compromissos internacionais da União Europeia, 

designadamente os que foram assumidos no âmbito da Conferência de Paris sobre 

Alterações Climáticas (COP 21), do Fórum das Nações Unidas sobre as Florestas 

(FNUF)1, da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB)2, da 

Declaração de Nova Iorque sobre as Florestas, do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável que visa deter a desflorestação até 20203 e do Plano de Ação FLEGT, e que 

intensifique os seus esforços para desenvolver um plano de ação da UE a fim de proteger 

                                                 
1 Conclusões do Fórum das Nações Unidas sobre as Florestas. 
2 Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, objetivos de Aichi: https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Objetivos de desenvolvimento sustentável, ponto 15.2, objetivo de travar a desflorestação: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

https://www.cbd.int/sp/targets/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
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de forma visível e decisiva as florestas e os direitos dos seus habitantes, e que apresente 

propostas concretas para pôr termo à desflorestação e à degradação das florestas, 

propostas essas que incluam disposições sobre o comércio de matérias-primas agrícolas, 

em particular óleo de palma, e que visem impedir que as plantações em regime de 

monocultura possam ser classificadas como reflorestação;  

69. Sublinha a necessidade de que os critérios sociais e ambientais, incluindo o direito de 

acesso ás terras, prevaleçam sobre a lógica do mero lucro financeiro na avaliação das 

diferentes estratégias florestais; 

70. Insta a que seja realizada mais investigação a nível da UE sobre alimentação animal 

sustentável, de modo a desenvolver alternativas aos produtos à base de óleo de palma para 

a agricultura europeia.  
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