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O nosso conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 

Na esperança de um futuro melhor, a sustentabilidade é um dos principais 

objetivos do Lidl. Onde quer que as nossas ações afetem as pessoas e o 

ambiente, estaremos presentes para assumir a responsabilidade. É assim 

que reafirmamos o nosso compromisso diário para com a qualidade, 

garantindo, deste modo, o melhor futuro possível para a empresa. 

Foi neste contexto que desenvolvemos a nossa estratégia de CSR, que 

nos fornece uma orientação clara no que toca ao cumprimento do nosso 

compromisso em termos de conduta responsável. O nosso 

conhecimento conjunto e abrangente de conduta sustentável aborda 

seis áreas de foco estratégico: a conservação de recursos; a proteção do 

clima; o respeito pela biodiversidade; a conduta justa; a promoção da 

saúde e a criação de diálogo. Assim, descrevemos a forma como 

compreendemos e implementamos a responsabilidade do Lidl pelo 

ambiente, pelas pessoas e pelos nossos clientes. 

A nossa responsabilidade perante as florestas e respetivos 
ecossistemas 

Muitos dos produtos de marca própria pertencentes à nossa gama contêm 

matérias-primas cuja produção pode estar associada à desflorestação e, 

como resultado, colocar em risco ecossistemas valiosos. É por esse motivo 

que, no departamento de compras do Lidl, pretendemos assegurar uma 

consciência social e ambiental nas cadeias de fornecimento de matérias-

primas destinadas aos nossos produtos. Ao adotar uma abordagem estrutural 

no que toca à desflorestação e à conversão, o Lidl pode contribuir 

positivamente para as áreas de foco estratégico de proteção do clima, 

conservação de recursos, respeito pela biodiversidade e conduta justa. 

  

A nossa responsabilidade perante a desflorestação e a conversão 
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As florestas cobrem 31% da área terrestre global e são cruciais para a vida 

na Terra. Como pulmão verde do planeta, elas são essenciais para a 

qualidade do ar da nossa atmosfera. Ao mesmo tempo, o solo da floresta 

armazena e purifica 75% da água doce do mundo.1 Mais de 1,6 mil 

milhões de pessoas dependem das florestas para subsistir2 e é nas 

florestas que se encontram 80% dos animais e plantas terrestres.3 Assim 

sendo, florestas intactas e ecossistemas naturais são cruciais para a 

biodiversidade e a base para a nossa saúde e fornecimento alimentar. 

Uma vez que as árvores absorvem dióxido de carbono – um gás de efeito 

de estufa – estas também possuem um papel fundamental no controlo 

das alterações climáticas.4 

 
 

 

31% 
da área terrestre global está 

coberta por floresta  

 

80% 
de todos os animais e plantas 
terrestres encontram-se nas 

florestas 

 

 

1 WWF: Deforestation Fronts. Drivers and Responses in a Changing World. Summary, 2020. 
2 WWF: Living Planet Report 2020, 2020. 
3 FAO: The State of the World’s Forests, 2020. 
4 Federal Ministry of Food and Agriculture: Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur. Wälder binden CO2, 2012. 
5 WWF: Deforestation Fronts. Drivers and Responses in a Changing World. Summary, 2020.  

Ainda que vitais para a vida humana, as florestas estão a ser destruídas a 

um ritmo alarmante. Por exemplo, a > conversão de ecossistemas com 

um alto valor de conservação (HCV) e de > florestas com grandes 

reservas de carbono (HCS) atingiu níveis críticos em regiões tropicais. Na 

América Latina, em particular na floresta tropical amazónica, foram 

destruídos 43 milhões de hectares de floresta entre 2004 e 2017. Isto 

equivale a uma área praticamente do tamanho de Marrocos. A 

agricultura é uma das principais causas de desflorestação e destruição 

de ecossistemas naturais, em particular, nas regiões tropicais da América 

do Sul e do Sudeste Asiático.5 

A agricultura é considerada como o principal motor da desflorestação e 

da degradação ambiental, nomeadamente em consequência da 

exploração direta de madeira, do cultivo de óleo de palma, soja e cacau 

e da criação de pastagens para a pecuária. Entre 2000 e 2010, a pecuária 

comercial e o cultivo de soja e de óleo de palma representavam 40% dos 

ecossistemas tropicais convertidos. A desflorestação e subsequente 

utilização agrícola tiveram um impacto na biodiversidade, em particular, 

nas florestas tropicais ricas em flora e fauna e, portanto, na base para o 

funcionamento e estabilidade de ecossistemas. 

Contexto de desflorestação e conversão 
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A desflorestação é uma das causas da deterioração nos serviços 
ecossistémicos 

 

 

6 WWF: Stepping up? The continuing impact of EU consumption on nature worldwide, 2021.  

Os retalhistas de produtos alimentares podem influenciar a forma como 
os alimentos e os produtos relacionados que vendem são produzidos e 
cultivados. Por conseguinte, é da responsabilidade da indústria garantir 
que as respetivas cadeias de fornecimento não estejam associadas à 
desflorestação. 

 

 

    

  16%  
da desflorestação tropical 

está associada a 
importações da UE  

O que significa que, depois 
da China, a União Europeia é 

o segundo maior agente 
mundial de desflorestação 

tropical.6 
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A preservação da biodiversidade e a abordagem do problema de 

desflorestação nas cadeias de fornecimento globais são um campo central de 

ação no departamento de compras do Lidl. A fim de alcançar o nosso objetivo 

de assegurar cadeias de fornecimento sem qualquer associação à 

desflorestação, estabelecemos uma parceria com partes interessadas externas 

para desenvolver uma estratégia holística baseada em quatro pilares. 

No decurso deste trabalho de desenvolvimento, consultámos 

igualmente organizações ambientais – a WWF e a Mighty Earth – que 

analisaram o conteúdo do nosso primeiro esboço da estratégia.  

  

O nosso compromisso perante as florestas e respetivos ecossistemas 
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Observamos as definições de floresta e desflorestação em países de origem, 

mas procuramos igualmente aplicar normas mais exigentes e rigorosas nas 

nossas cadeias de fornecimento. Neste contexto, somos guiados pelas 

normas da > Accountability Framework Initiative (AFi). Entre os seus 

membros, esta iniciativa sem fins lucrativos conta com a WWF e a Rainforest 

Alliance e desenvolveu a estrutura de orientação para evitar a 

desflorestação associada a cadeias de fornecimento. O objetivo da iniciativa 

é criar definições e regras harmonizadas e aplicáveis a nível internacional 

relativas às florestas e à desflorestação.  

Cada norma inclui uma data-limite após a qual não é permitida qualquer 

prática de desflorestação adicional para o cultivo de matérias-primas 

num determinado local. Os sistemas de certificação diferem em termos 

de localização e data. Por exemplo, a Pro Terra proibiu a desflorestação 

em determinadas áreas desde 2008; no entanto, a proibição da 

Rainforest Alliance só está em vigor desde 2014. O nosso compromisso 

para com a cessação da desflorestação e da conversão de ecossistemas 

importantes e a nossa política, os processos e diretrizes de compra estão 

em conformidade com a data-limite normalizada de 1 de janeiro de 2020. 

Na prática, tal significa que, desde 1 de janeiro de 2020, o Lidl não utiliza 

matérias-primas produzidas em terrenos convertidos ou desflorestados. 

O requisito aplica-se tanto às matérias-primas certificadas como às não 

certificadas. Se a indústria ou os principais sistemas de certificação 

globais tiverem definido uma data-limite anterior, o Lidl irá cumprir tal 

data.  

O compromisso do Lidl está em consonância com os seguintes 

princípios da AFi:  

• Proteção e cessação da desflorestação em áreas com um alto valor de 

conservação (HCV – high conservation value) e elevadas reservas de 

carbono (HCS – high carbon stock); 

• Tolerância zero para a utilização de métodos agrícolas de corte e 

queima para limpeza de terrenos para novas culturas, reflorestação ou 

outro desenvolvimento de utilização do solo; 

• Tolerância zero para o desenvolvimento de turfeiras, 

independentemente da sua profundidade; 

• Tolerância zero para a exploração ilegal de madeira; 

• Tolerância zero para violações de direitos humanos, conforme 

definido pelos respetivos países; 

• Conduta em conformidade com a 

Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas; 

• Garantia de Consentimento livre, 

prévio e informado (FPIC – Free, prior, 

and informed consent) de todas as 

comunidades e grupos indígenas 

afetados por atividades associadas às 

nossas cadeias de fornecimento.  

Iniciativa Accountability Framework:  

O Lidl aplica normas relativamente a florestas e desflorestação na cadeia de 

fornecimento  

Estamos a proceder à 

certificação dos 

nossos produtos 

agrícolas críticos em 

consonância com o 

segundo pilar da 

nossa estratégia  

de combate à 

desflorestação. 

https://accountability-framework.org/
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O Lidl está ativamente empenhado em eliminar a desflorestação das suas 

cadeias de fornecimento e da indústria em geral. Para tal, identificamos 

as principais abordagens para evitar a desflorestação. O foco principal é 

a exploração de madeira para a produção de celulose, o cultivo de óleo 

de palma (palmiste), soja e cacau e a criação de pastagens para a 

pecuária.  

Numa primeira fase, temos como objetivo a obtenção da certificação 

para as nossas matérias-primas críticas: óleo de palma (palmiste), soja e 

cacau. Procuramos, ao mesmo tempo, a máxima transparência no que 

toca à  

As nossas matérias-primas críticas 

origem, tonelagem, estado de 

certificação, processamento e 

embalamento de matérias-primas e 

produtos.  

 

  

Priorizar matérias-primas críticas e compreender os seus impactos 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Óleo de palma (palmiste) 

Esta matéria-prima é um 
ingrediente presente em 

inúmeras gorduras, óleos e 
margarinas. Os seus 

derivados são igualmente 
utilizados em cosméticos, 

detergentes para a roupa e 
produtos de limpeza. 

 

 Soja 

Uma vez que a soja é 
utilizada como alimento 

para animais, esta matéria-
prima está indiretamente 

presente em produtos Lidl, 
como salsichas e artigos à 

base de carne. 

 Cacau 

O cacau é maioritariamente 
utilizado como ingrediente 

em produtos Lidl, como 
chocolate ou na forma de 

manteiga de cacau em 
cosméticos.  

 Celulose 

O Lidl utiliza celulose em 
itens como embalagens, 

artigos de higiene e 
mobiliário de madeira. 

 Carne de bovino 

O Lidl adquire carne de 
bovino como um produto 
separado, como um bife, e 

como ingrediente de 
refeições prontas.  

Em consonância com 

o primeiro pilar da 

nossa estratégia de 

combate à 

desflorestação, 

estamos a determinar 

os riscos ecológicos e 

sociais associados  

às nossas cadeias  

de fornecimento. 
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Óleo de palma (palmiste) 

As palmeiras podem ser cultivadas de forma extremamente eficiente, uma 

vez que requerem pouco espaço e água. Em comparação, é necessário até 

dez vezes mais terreno para produzir a mesma quantidade de óleo de 

plantas oleaginosas alternativas, tais como soja ou coco.7  

No entanto, estas características favoráveis levaram a uma enorme 

procura em todo o mundo e, como resultado, a quantidade de terrenos 

de cultivo de palmeiras sofreu um aumento. Atualmente, a produção de 

óleo de palma (palmiste) é responsável por mais de 8% da desflorestação 

e conversão globais de ecossistemas tropicais ameaçados, em particular, 

na Indonésia e na Malásia.8  

O Lidl está a trabalhar contínua e ativamente para melhorar a 

transparência nas suas cadeias de fornecimento de óleo de palma 

(palmiste). Sempre que possível, procedemos ao registo das 

quantidades exatas de óleo de palma (palmiste) que adquirimos, 

bem como do respetivo estado de certificação, aumentando assim 

a transparência em torno da sua origem exata. Desta forma, 

obtemos uma visão geral acerca do óleo de palma (palmiste) 

potencialmente originário de áreas de risco, o que nos permite 

abordar diretamente os nossos fornecedores. Esta monitorização é 

levada a cabo anualmente. 

 

7 WWF: 8 Things to know about Palm Oil, 2020. 
8 BBC: What is palm oil and why is it thought to be bad?, 2018.  
9 WWF: Facts about soy production and the Basel Criteria, 2006.  
10 WWF: Facts about soy production and the Basel Criteria, 2006.  

Soja 

A soja é uma importante fonte de proteína vegetal e, como tal, é utilizada 

primariamente como componente de ração para animais, tais como 

galinhas. Mais de 85% da produção mundial de soja é utilizada em ração 

animal.9 A crescente prosperidade e o aumento da população mundial estão 

a fomentar um aumento no consumo global de carne. Como resultado, 

existe uma procura superior de soja para utilização em ração animal. No 

entanto, se a expansão da produção de soja continuar a este ritmo, irá 

ameaçar 16 milhões de hectares de savana e 6 milhões de hectares de 

floresta tropical; uma área equivalente a aproximadamente cinco vezes o 

tamanho da Suíça.10 Muitas destas áreas ameaçadas encontram-se nos mais 

diversos ecossistemas do mundo, como a bacia amazónica, o Cerrado e a 

Mata Atlântica na costa leste do Brasil.  

O Lidl está a trabalhar contínua e ativamente para melhorar a 

transparência nas suas cadeias de fornecimento de soja. Anualmente, 

procedemos ao registo dos nossos volumes de soja e do respetivo estado 

de certificação para aumentar a transparência em torno das suas origens 

exatas. Desta forma, obtemos uma visão geral acerca da soja 

potencialmente originária de áreas de risco, o que nos permite abordar 

diretamente os nossos fornecedores. Sempre que possível, tentamos 

utilizar soja certificada de origem europeia. O nosso principal foco reside 

na utilização de soja como ração para animais. 
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Cacau 

A elevada procura global tornou o cultivo de cacau num dos principais 

motores de desflorestação e destruição de habitats naturais. Entre 1988 

e 2008, a produção de cacau resultou na destruição de entre dois e três 

milhões de hectares de floresta.11 A África Ocidental sofreu o maior 

impacto; em particular, o Gana e a Costa do Marfim, com a região a 

perder cerca de um quarto das suas florestas.12  

 

O Lidl está a trabalhar continuamente para melhorar a transparência 

nas suas cadeias de fornecimento de cacau.  

 

11 Business Insider: Chocolate is on track to go extinct in 40 years, 2017.  
12 Chatham House: Cocoa trade, climate change and deforestation, 2017.  
13 Fibre2Fashion: Fashionable fabrics leading to deforestation, 2014.  

Celulose 

A celulose é uma matéria-prima flexível e versátil utilizada em itens que 

vão desde vestuário até pasta e produtos de papel. Anualmente, são 

abatidos cerca de 70 milhões de árvores para produzir fibras de celulose 

e este número poderá duplicar nos próximos 20 anos.13 

 

 

A médio prazo, o Lidl tem como objetivo melhorar a transparência 

nas suas próprias cadeias de fornecimento de celulose. Por 

exemplo, até ao final do exercício de 2021, a origem da madeira 

utilizada para os nossos produtos de marca própria de carvão será 

divulgada na embalagem. Esta transparência ajudar-nos-á a 

compreender se a madeira provém ou não de áreas de risco.  
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Carne de bovino 

Muitas vezes, a carne de bovino é produzida em alguns dos ecossistemas 

mais valiosos do mundo. Por exemplo, as pastagens para gado encontram-

se na bacia amazónica do Brasil, nas savanas da África Austral e nas grandes 

planícies da América do Norte. O aumento constante da população mundial 

e dos níveis de rendimento em todo o hemisfério sul está a resultar num 

crescimento exponencial da procura de carne de bovino. Atualmente, a 

produção de carne de bovino já representa 25% das emissões globais 

provenientes da utilização de terrenos agrícolas, da alteração na utilização 

do solo e da silvicultura, que inclui a conversão da floresta tropical 

amazónica no Brasil.14 

 

O Lidl Portugal não obtém quaisquer produtos de origem bovina do 

Brasil devido ao elevado risco de conversão da floresta em pastagens. 

 

 

14 WWF: Beef. Overview, 2021.  
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Algumas normas incorporam regulamentos robustos relativamente a 

questões como a não desflorestação, a não conversão de turfeiras e 

outros ecossistemas sensíveis, bem como o respeito pelos direitos dos 

povos indígenas, das comunidades locais e dos trabalhadores. Estes 

regulamentos aplicam-se a matérias-primas cuja produção está 

associada a um elevado risco de desflorestação e de conversão de 

ecossistemas. É por este motivo que trabalhamos com as normas e os 

sistemas de certificação mais relevantes e eficazes em toda a nossa 

cadeia de fornecimento. Damos preferência à opção de segregação da 

cadeia de fornecimento, pois esta garante a rastreabilidade e 

monitorização até à origem direta de um produto. Sempre que possível, 

tentamos harmonizar os sistemas de certificação que utilizamos 

internacionalmente e, se necessário, 

contribuir para o estabelecimento de 

novas normas. 

 

Óleo de palma (palmiste) 

Desde 2019, que todo o óleo de palma (palmiste) no Lidl Portugal é 

totalmente certificado pela Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 

O óleo de palma (palmiste) utilizado na produção alimentar é totalmente 

segregado. Os derivados e frações contidos nos produtos alimentares e 

relacionados são certificados, pelo menos, em conformidade com o 

princípio de Mass Balance, o que faz com que seja impossível falsificar 

as quantidades de óleo de palma (palmiste) certificado utilizado na 

cadeia de fornecimento.  

Criada por organizações como a WWF em 2011, a RSPO é uma 

iniciativa global cujo objetivo é estabelecer o óleo de palma 

(palmiste) sustentável como norma industrial. 

A certificação RSPO estabelece requisitos exigentes para proteger 

áreas particularmente sensíveis. A norma não só apoia a proteção 

de ecossistemas valiosos, como também salvaguarda os direitos de 

utilização do solo das comunidades locais. As empresas mais 

pequenas podem procurar a certificação de grupo como forma de 

simplificar o processo de certificação.  

 

Criar sistemas de certificação para prevenir a desflorestação para a produção 

de matérias-primas 

Estamos a proceder à 

certificação dos nossos 

produtos agrícolas críticos 

em consonância com o 

segundo pilar da nossa 

estratégia de combate à 

desflorestação. 
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Soja 

Até final de 2022, toda a soja utilizada como ração em produtos animais 

para o Lidl Portugal será certificada em conformidade com os sistemas 

RTRS e/ou Danube Soy/Europe Soy. No futuro, iremos procurar, a nível 

geral, utilizar soja proveniente de fluxos segredados de mercadorias nos 

nossos produtos.  

Até final de 2022, a soja utilizada nos nossos produtos vegetarianos e 

veganos da nossa marca própria "Vemondo", produtos alternativos à 

carne, será proveniente da Europa. Será dada preferência à certificação 

Danube Soy ou Europe Soy.  

Nos casos em que a soja seja utilizada como ração animal, o Lidl 

pretende adquirir apenas produtos certificados utilizando a 

abordagem "Book and Claim" da RTRS ou o certificado Danube 

Soy/Europe Soy.  

O Lidl também procura utilizar apenas soja de origem europeia nos 

seus produtos de marca própria "Vemondo", protegendo assim as 

florestas tropicais na América do Sul e no Sudeste Asiático. A 

certificação permite-nos garantir que os processos de produção de 

soja sejam controlados e avaliados com base em critérios 

ecológicos.  
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Cacau 

Desde 2019 que todo o cacau adquirido pelo Lidl Portugal é totalmente 

certificado em conformidade com as normas Fairtrade, Rainforest 

Alliance ou Bio.  

Estas certificações não só garantem que os colaboradores recebam 

um salário mínimo, mas também incorporam aspetos ecológicos, 

tais como a utilização de água potável e a proteção da 

biodiversidade. A norma da Rainforest Alliance reflete as condições 

específicas das regiões tropicais. Os seus critérios incluem práticas 

mais sustentáveis em termos de utilização do solo e dos recursos, 

contribuindo, desta forma, para a proteção sustentável das florestas 

tropicais. Para além do foco em aspetos socioeconómicos, tais 

como a promoção de salários mínimos, a certificação Fairtrade, 

reconhecida internacionalmente, também incorpora critérios 

ambientais para proteger a biodiversidade e garantir uma gestão 

responsável da água.  

 

Celulose 

Até final de 2021, toda a celulose utilizada pelo Lidl Portugal será 

proveniente de materiais reciclados ou quando virgem de origem 

certificada. Iremos utilizar maioritariamente celulose reciclada, no 

entanto, as fibras virgens serão produtos certificados pelo FSC 

provenientes de fontes certificadas; os produtos certificados pela PEFC 

também serão aceites. Além disso, até ao final de 2025, pelo menos 15% 

dos nossos produtos de papel para cozinha e higiene irão conter 

materiais reciclados.  

Muitas vezes, as plantações de madeira que fornecem indústrias 

como a produção de papel suplantam ecossistemas biodiversos e 

sensíveis. Além disso, as florestas existentes continuam a ser 

abatidas para produzir celulose como matéria-prima para papel, 

têxteis, móveis e outros produtos de madeira.  

Ao garantir que os nossos produtos sejam certificados pelo FSC e 

pela PEFC, estamos a considerar de igual forma os aspetos sociais, 

ecológicos e económicos. Estes rótulos identificam produtos de 

madeira e papel que atendem a critérios, tais como a proteção de 

grupos indígenas, a preservação da biodiversidade em florestas de 

alto valor de conservação e a proibição da utilização de organismos 

geneticamente modificados. Dependendo da proporção de 

celulose certificada num produto ou do teor de material reciclado, 

utilizamos adicionalmente diversos rótulos do FSC garantindo, 

assim, uma maior transparência.  
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Além de certificar matérias-primas 

críticas, o nosso objetivo específico é 

utilizar alternativas mais sustentáveis 

como forma de reduzir a desflorestação 

e expandir as opções disponíveis para os 

nossos clientes. Um aspeto particular 

deste objetivo é expandir a nossa gama 

de alternativas veganas e vegetarianas. 

Uma vez que se verifica uma perda 

significativa no número de calorias ao 

converter proteína vegetal em proteína 

animal, especialmente na produção de 

carne de bovino. Por outro lado, o 

consumo direto de proteína vegetal 

revela-se mais benéfico para o ambiente, 

uma vez que necessitamos de uma quantidade inferior e, 

consequentemente, é utilizada uma quantidade inferior de solo para a 

produção. A pegada de carbono também é significativamente reduzida. 

Por este motivo, na sua gama de produtos, o Lidl Portugal está a 

aumentar a proporção de alternativas vegetarianas e veganas à carne e 

laticínios. 

A nossa marca própria "Vemondo" é vegana e neutra em carbono 

Os nossos produtos "Vemondo" à base de vegetais e proteínas 

provenientes da ervilha, do trigo e da soja oferecem aos nossos clientes 

alternativas veganas e mais ecológicas comparativamente aos produtos 

de origem animal. Utilizamos soja de fontes certificadas de forma a 

garantir cadeias de fornecimento livres de desflorestação. Até final de 

2022, visamos utilizar apenas soja de fontes regionais e/ou europeias 

nas nossas alternativas à carne, os produtos vegetarianos e veganos 

pertencentes à nossa marca própria "Vemondo".  

Desta forma, poderemos assegurar que nenhuma floresta tropical seja 

destruída para a produção de soja. Os nossos produtos "Vemondo" são 

igualmente neutros em carbono. Compensamos as emissões de carbono na 

produção, embalamento, transporte e eliminação através da aquisição de 

créditos de carbono (certificados). Num dos projetos que escolhemos apoiar 

a reflorestação na região de Uganda.  

 

 

Promover a utilização de alternativas de origem vegetal na nossa gama de produtos 

Em consonância com 

o terceiro pilar da 

nossa estratégia de 

combate à 

desflorestação, 

estamos a promover 

a utilização de 

alternativas mais 

sustentáveis na nossa 

gama de produtos e a 

reduzir a aquisição 

de matérias-primas 

críticas. 

 

Atualmente, na sua gama de 
oferta permanente de produtos 

"Vemondo", o Lidl Portugal 
dispõe de  

22  

produtos veganos e  
neutros em carbono 
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Colaboramos em iniciativas e 

projetos de múltiplas partes 

interessadas que têm como objetivo 

o desenvolvimento de estratégias 

inovadoras no que toca a matérias-

primas e a criação de soluções 

industriais em concertação com 

parceiros, grupos de interesse e 

comunidades locais. Desta forma, 

estamos a promover a utilização de 

práticas agrícolas sustentáveis que 

proíbem o cultivo em áreas de 

floresta tropical desbastadas e 

fornecem incentivos à preservação e restauração de florestas e de outros 

ecossistemas valiosos.  

Óleo de palma (palmiste) 

A Lidl Stiftung é um membro ativo da > Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO) desde 2012.  

A RSPO é uma iniciativa de múltiplas partes interessadas que 

estabeleceu uma norma para o cultivo sustentável de óleo de palma. 

A nossa adesão a esta iniciativa permite-nos desempenhar um 

papel ativo no mercado e interagir com outros participantes.  

É possível encontrar informações adicionais na nossa > política de 

compras do óleo de palma (palmiste).  

 
Soja 

A Lidl Stiftung é membro da > Roundtable of Responsible Soy (RTRS), 

bem como da > Donau Soja.  

Como membro da RTRS, o Lidl é capaz de influenciar positivamente 

a organização e o trabalho de revisão da norma RTRS. Através da 

nossa adesão à Donau Soja, o Lidl apoia o cultivo responsável de 

soja na Europa.  

Desta forma, estamos a contribuir para o aumento na quota de 

mercado de soja cultivada de forma sustentável e para a expansão 

da utilização da soja europeia nas nossas cadeias de fornecimento. 

Ao mesmo tempo, somos capazes de abordar de forma eficaz os 

desafios sociais, ecológicos e económicos associados à produção e 

utilização de soja.  

 

  

Colaboração em soluções industriais para as nossas matérias-primas críticas  

De acordo com o 

quarto pilar da nossa 

estratégia de 

combate à 

desflorestação, 

estamos a promover 

a mudança e a 

participar numa série 

de iniciativas e 

projetos. 

https://rspo.org/
https://rspo.org/
https://institucional.lidl.pt/sustentabilidade/politicas-de-compra
https://institucional.lidl.pt/sustentabilidade/politicas-de-compra
https://responsiblesoy.org/?lang=en
https://www.donausoja.org/en/home/
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Cacau 

A Lidl Stiftung é membro da Comissão Executiva da > German Initiative 

on Sustainable Cocoa.  

 

A nossa participação na German Initiative on Sustainable Cocoa que 

envolve múltiplas partes interessadas fornece-nos uma visão do 

mercado e permite-nos trabalhar com outros participantes da 

cadeia de fornecimento para garantir o cultivo sustentável do 

cacau. No âmbito da iniciativa, comprometemo-nos a apoiar doze 

objetivos específicos que visam a preservação dos recursos naturais 

e a proteção da biodiversidade nos países produtores de 

cacau.  

 

É possível encontrar informações adicionais na nossa > política de 

compra do cacau. 

Celulose 

A Lidl Stiftung é membro do > Forest Stewardship Council (FSC). O Lidl 

Portugal mantém uma relação de estreita colaboração com a FSC 

Portugal. 

 

A nossa adesão à iniciativa do FSC que envolve múltiplas partes 

interessadas permite-nos colaborar com outros participantes na 

cadeia de fornecimento de madeira. Beneficiamos do diálogo que 

tal adesão nos oferece e trabalhamos com outros membros com o 

intuito de promover uma silvicultura sustentável.  

 

É possível encontrar informações adicionais na nossa > política de 

compras relativa à celulose. 

 

  

https://www.kakaoforum.de/en/
https://www.kakaoforum.de/en/
https://institucional.lidl.pt/sustentabilidade/politicas-de-compra
https://institucional.lidl.pt/sustentabilidade/politicas-de-compra
https://fsc.org/
https://institucional.lidl.pt/sustentabilidade/politicas-de-compra
https://institucional.lidl.pt/sustentabilidade/politicas-de-compra
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O Lidl trabalha igualmente com outros participantes da indústria, 

organizações sem fins lucrativos, especialistas e comunidades locais. Em 

particular, a produção sustentável de matérias-primas não associada à 

desflorestação e à conversão requer a participação e o apoio das 

comunidades locais e dos grupos indígenas. Não só são os mais 

dependentes das matérias-primas agrícolas, como também estão entre 

os nossos maiores aliados no que diz respeito ao combate à 

desflorestação. Um relatório recente do World Resources Institute (WRI) 

demonstra que existe um risco muito inferior de exploração de madeira 

em florestas com propriedade indígena segura.15 Através de 

colaborações, pretendemos adotar uma abordagem holística que nos 

proporcione uma forma eficaz de abordar as causas e as condições 

sistémicas que facilitam a exploração de madeira e a destruição dos 

ecossistemas naturais.  

São necessárias medidas diretas para combater a desflorestação e a 

destruição em curso. No entanto, o Lidl, por si só, não será capaz de 

enfrentar as relações complexas que causam e facilitam a desflorestação. 

Assim sendo, iremos atuar para além das nossas próprias cadeias de 

fornecimento aqui descritas, trabalhando para promover iniciativas 

específicas relacionadas com matérias-primas, sistemas de certificação 

e normas. O Lidl e os seus parceiros participam ativamente nas áreas de 

proteção ambiental, reflorestação e governação para combater de forma 

sistemática a desflorestação e a conversão.  

 

15 World Resources Institute: 5 Maps Show How Important Indigenous Peoples and Local Communities Are to the Environment, 2017.  

Trabalhar em conjunto para garantir que as cadeias de fornecimento 
não estejam associadas à desflorestação e à conversão 

 

As medidas de boa governação a nível global, nacional e regional são a 

única forma de deter a desflorestação do nosso planeta. Assim sendo, o 

Lidl irá fazer uso dos seus laços com os governos nacionais e regionais, 

bem como com as ONG internacionais em tais países e regiões que 

atualmente são pontos críticos de desflorestação. A colaboração com 

partes interessadas privadas e públicas permitir-nos-á conter a 

desflorestação e restaurar florestas degradadas. Procuramos igualmente 

uma legislação mais forte e uma maior regulamentação de forma a 

proteger florestas e a criar uma estrutura legal uniforme.   

Medidas além das nossas próprias cadeias de fornecimento e matérias-primas  
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Alto valor de 

conservação (HCV – 

high conservation 

value)16 

 

 HCV é uma designação do Conselho de gestão florestal (FSC – Forest 

Stewardship Council) que descreve as florestas com um alto valor de 

conservação. Um dos seguintes valores deve estar presente para que 

exista um alto valor de conservação: 

HCV 1 – Diversidade de espécies: concentrações de diversidade 

biológica, incluindo espécies raras, ameaçadas ou em risco a nível global, 

regional ou nacional. 

HCV 2 – Ecossistemas e mosaicos paisagísticos: paisagens florestais 

intactas e grandes ecossistemas paisagísticos, bem como mosaicos de 

ecossistemas que são significativos a nível global, regional ou nacional e 

que contêm populações viáveis da grande maioria de espécies que 

ocorrem naturalmente em padrões naturais de distribuição e abundância. 

HCV 3 – Ecossistemas e habitats: incluem ecossistemas raros, ameaçados 

ou em risco, habitats ou refúgios. 

HCV 4 – Serviços ecossistémicos críticos: devem estar disponíveis 

serviços ecossistémicos básicos em situações críticas, incluindo a 

proteção de bacias hidrográficas e o controlo da erosão de solos e 

encostas vulneráveis. 

HCV 5 – Necessidades comunitárias: locais e recursos fundamentais para 

satisfazer as necessidades básicas das comunidades locais ou dos povos 

indígenas (para meios de subsistência, saúde, nutrição, água, etc.), 

identificados através do envolvimento com tais comunidades ou povos 

indígenas.  

HCV 6 – Valores culturais: locais, recursos, habitats e paisagens de 

importância cultural, arqueológica ou histórica global ou nacional e/ou 

de importância cultural, ecológica, económica ou religiosa/sagrada 

crítica para as culturas tradicionais das comunidades locais ou dos povos 

indígenas, identificados através do envolvimento com tais comunidades 

locais ou povos indígenas.  

 

16 HCV Resource Network: Common Guidance for the Identification of High Conservation Values, 2013.  
17 Accountability Framework: Forest, 2019.  
18 Accountability Framework: Forest, 2019.  
19 Accountability Framework: Forest, 2019.  

Consentimento livre, 

prévio e informado 

(FPIC – free, prior, and 

informed consent)17 

 

 Um direito humano coletivo dos povos indígenas e das comunidades 

locais de conceder e negar o respetivo consentimento antes de ser 

iniciada qualquer atividade que possa afetar os seus direitos, terras, 

meios de subsistência e segurança alimentar. Trata-se de um direito 

exercido através de representantes eleitos pelos mesmos e de uma forma 

consistente com os respetivos costumes, valores e normas. 

Conversão18 

 

 Por conversão entende-se a mudança de um ecossistema natural para 

outra utilização do solo ou a mudança profunda na composição, estrutura 

ou função das espécies de um ecossistema natural. A desflorestação é 

uma forma de conversão (conversão de florestas naturais). A conversão 

inclui a degradação grave ou a introdução de práticas de gestão que 

resultam numa mudança substancial ou sustentada na composição 

estrutural ou função de espécies anteriores do ecossistema. A mudança 

nos ecossistemas naturais que se enquadre nesta definição é considerada 

conversão, independentemente de ser ou não legal. 

Data-limite 

(relacionada com os 

compromissos de 

combate à 

desflorestação e à 

conversão)19 

 A data após a qual a desflorestação ou a conversão torna uma 

determinada área ou unidade de produção não conforme com os 

compromissos de combate à desflorestação e à conversão, 

respetivamente. 

Derivados de óleo de 

palma 

 São utilizados processos complexos de transformação química para 

produzir derivados de óleo de palma (palmiste), utilizados como agentes 

tensioativos ou emulsionantes em, por exemplo, cosméticos e produtos 

de limpeza. Os emulsionantes permitem misturar dois líquidos 

fundamentalmente não miscíveis, tais como óleo e água. Os agentes 

tensioativos são surfatantes.  

Glossário 
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Desflorestação20  Perda de floresta natural resultante de: i) conversão do solo para 

agricultura ou outra utilização não florestal; ii) conversão para plantação 

de árvores; ou iii) degradação grave e sustentada.  

Esta definição diz respeito a compromissos de cadeias de fornecimento 

não associadas à desflorestação que, geralmente, se concentram na 

prevenção da conversão de florestas naturais. Uma degradação grave 

(cenário iii na definição) constitui desflorestação mesmo que o solo não 

seja subsequentemente utilizado para uma utilização não florestal. A 

perda de floresta que se enquadre nesta definição é considerada 

desflorestação, independentemente de ser ou não legal. De acordo com 

a AFi, desflorestação significa "desflorestação bruta" da floresta natural, 

sendo o termo "bruta" utilizado no sentido de "total, agregada; sem 

dedução para reflorestação ou outra compensação". 

Elevadas reservas de 

carbono (HCS – High 

carbon stock)21 

 

 A quantidade de carbono e biodiversidade armazenada numa área de 

terreno varia consoante o tipo de coberto vegetal. A Abordagem de HCS 

estratifica a vegetação numa área de terreno em seis classes diferentes, 

utilizando análises de dados de satélite e medições em levantamentos 

topográficos. As seis classes são: Floresta de alta densidade, Floresta de 

média densidade, Floresta de baixa densidade, Floresta em estágio inicial 

de regeneração, Mato e Terreno desbastado/aberto. As primeiras quatro 

classes são consideradas florestas com potenciais reservas elevadas de 

carbono. 

 

20 Accountability Framework: Forest, 2019.  
21 High Carbon Stock Approach: High Carbon Stock Approach.  
22 Accountability Framework: Forest, 2019.  
23 Accountability Framework: Home, 2019. 
24 World Resource Institute: What we do, 2019. 

Floresta22 

 

 Terrenos com uma dimensão superior a 0,5 hectares, com árvores 

maiores que 5 metros e um coberto florestal superior a 10% ou árvores 

capazes de atingir estes limites in situ. Não inclui terrenos que sejam 

predominantemente utilizados para agricultura ou outro tipo de 

utilização. A floresta inclui florestas naturais e plantações de árvores. 

Com o intuito de implementar compromissos de cadeias de fornecimento 

não associadas à desflorestação, o foco reside na prevenção da 

conversão de florestas naturais. 

Iniciativa da Estrutura 

de responsabilidade 

(AFi – Accountability 

Framework initiative)23 

 Esta ONG é a iniciativa líder que trabalha na implementação de medidas 

de proteção das florestas e dos ecossistemas naturais e na proteção dos 

direitos humanos em cadeias de fornecimento globais. Foi lançada em 

2016 por um grupo diversificado de organizações que desenvolveram 

uma estrutura para estabelecer e impulsionar a implementação de 

padrões éticos e ecológicos nas cadeias de fornecimento. 

World Resources 

Institute (WRI)24  

 O WRI é uma organização de investigação global com mais de 

1000 especialistas em 60 países que trabalha em parceria com empresas 

para preservar recursos naturais. O seu trabalho centra-se em sete 

questões críticas na interface entre a ecologia e o desenvolvimento: 

clima, energia, alimentação, florestas, água, cidades e o oceano. 
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