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 Forest Stewardship Council® (FSC ®) - A SATIVA representa em todos os aspectos 
o Programa de Certificação da Soil Association Certification Ltd na Região 
Mediterrânica. 

 Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™):A SATIVA 
representa o Programa de Certificação da Soil Association Certification Ltd na Região 
Mediterrânica para o referencial de Cadeia de Custódia. 
A SATIVA está acreditada pelo IPAC para o referencial de Gestão Florestal 
Responsável em Portugal.

Certificação Florestal

• Certificação da gestão florestal

• Certificação da Cadeia de Custódia

A Certificação da Gestão Florestal

• É uma ferramenta de conservação, baseada no reconhecimento 
no mercado

• Evidencia ao consumidor que determinado produto é 
proveniente de uma floresta gerida de forma responsável.

• Uso de logótipo na venda de produtos – origem de floresta com 
gestão ecologicamente adequada, socialmente benéfica e 
economicamente viável.

A Certificação da Gestão Florestal
A quem se aplica

• A proprietários/gestores de áreas florestais 
• Pequena/média/grande dimensão
• Portugal - cerca meio milhão ha (15% área florestal nacional, FSC e PEFC), 

maioritariamente área de eucalipto e sobreiro, objectivo de fornecer à 
indústria (que pretende comprar matérias-primas certificadas).

• Existem as mais diversas situações de gestão, ocupação, usos do solo, 
produtos explorados – não se trata só de venda de produtos, mas também de 
evidenciar a boa gestão

• Produtos lenhosos (exemplo da madeira, lenha, carvão), e produtos não 
lenhosos (exemplo da cortiça e do pinhão);

• Propriedades orientadas para turismo ou actividade cinegética, por exemplo.

A Certificação da Gestão Florestal
O que promove

• Gestão florestal responsável. Exemplo – não exaustivo….
• Gestão de acordo com os códigos de boas práticas na floresta
• modelos de silvicultura adequados
• selecção adequada de espécies e protecção da regeneração natural
• promoção da biodiversidade, protecção de espécies e habitats nativos
• protecção de linhas de água, galerias ripícolas, etc..
• uso de químicos e fertilizantes é minimizado ou evitado
• adequada gestão de risco – ex. medidas defesa floresta contra incêndios
• gestão de resíduos de forma ambientalmente responsável.
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A Certificação da Gestão Florestal
O que promove

A lógica por trás de certificação da gestão florestal assenta na promoção de 
gestão florestal responsável.
Por exemplo, a certificação de plantações, tipicamente compostas por uma 
única espécie, plantada, pobre em diversidade. O objectivo é implementar 
gestão que proteja os ecossistemas nativos existentes, não ocorra conversão de 
espécies nativas em plantação, que não cause danos nos recursos existentes, 
tanto habitats, linhas de água, áreas de nidificação, etc..
Dados recentes, 7% da Floresta mundial são plantações, 33% dos produtos 
provêm destas florestas – a existência de plantações permite a conservação das 
florestas naturais.

A Certificação da Gestão Florestal
O que promove

• Defesa dos direitos dos trabalhadores
• Defesa dos princípios e direitos no trabalho, conforme Declaração da OIT 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho – Idade mínima, 
discriminação e igualdade de oportunidades, Trabalho Forçado, Igualdade 
de Remuneração, Direito de Organização

• Definir e implementar práticas de saúde e segurança no trabalho – ex. 
Formação HST, identificação de riscos, disponibilizar e usar EPI

• formação dos trabalhadores – em operações, HST, protecção de 
ambiente, identificação e reportar casos de discriminação, etc..

• Cumprimento legal e dissuasão de actividades ilegais
• Respeitos pelas comunidades, pelos seus costumes, direitos de acesso à 
floresta
• …….

A Certificação da Gestão Florestal

Como certificar

• Certificação individual - propriedades de grandes dimensões, com 
recursos suficientes para suportar o seu próprio sistema de certificação.

• Certificação de grupo 
• Certificação regional (só PEFC)

• Certificação de um grupo de proprietários e/ou propriedades
• Existe uma entidade gestora de grupo/regional, responsável por 

manter a certificação – procedimentos comuns, sistema de 
monitorização, recursos técnicos, conhecimento e partilha de 
experiências

• Menor custo, maior eficiência na utilização de recursos técnicos

A Certificação da Cadeia de Custódia

• Sistema de rastreio de produtos com origem numa floresta 
certificada, durante o processo de transformação até o 
consumidor final

• permite vender os produtos com um selo do esquema de 
certificação, quer FSC quer PEFC.

A Certificação da Cadeia de Custódia

A quem se aplica

• A empresas que tenham como atividade o abate/colheita, manuseamento, 
processamento ou transformação de produtos provenientes da floresta

• Produtos lenhosos e não lenhosos
• madeira e seus derivados, papel, rolhas de cortiça, livros e revistas 

impressos em material certificado, ferramentas de jardinagem, carvão, 
elementos de casas (janelas, portas, rodapés), etc.

• Evidência que os produtos são compostos por matéria-prima certificada.

A Certificação da Cadeia de Custódia

Certificação de projecto – só em FSC

• A Certificação Florestal também permite certificar um projecto ou evento 

• Uso da norma da cadeia de custódia 

• Permite que eventos ou construções possam usar a marca FSC, como 
evidência das matérias-primas usadas no seu desenvolvimento/construção.

• Exemplos:
• Construções/habitações, hotéis;
• Renovação de edifícios ou parte;
• Obras de engenharia civil;
• Montagem de eventos, como feiras ou festivais.
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A Certificação da Cadeia de Custódia

Certificação de projecto – só em FSC

• A Certificação Florestal também permite certificar um projecto ou evento 

• Uso da norma da cadeia de custódia 

• Permite que eventos ou construções possam usar a marca FSC, como 
evidência das matérias-primas usadas no seu desenvolvimento/construção.

• Exemplos:
• Construções/habitações, hotéis;
• Renovação de edifícios ou parte;
• Obras de engenharia civil;
• Montagem de eventos, como feiras ou festivais.

No momento da compra…

• Um aumento da procura de produtos florestais certificados por parte do 
consumidor é um poderoso incentivo à procura, por parte dos fornecedores e 
grandes distribuidores, de produtos florestais provenientes de florestas 
certificadas;

• Uma escolha consciente dos produtos que consumimos, é um mecanismo 
eficiente de contribuir para a adequada gestão das florestas, em termos 
económicos, sociais e ambientais. 


