Resumo Público de Certificação Florestal
Referencial PEFC Portugal para Sistemas de Gestão Florestal
Sustentável
Certificação de Grupo
OBJECTIVO DA AUDITORIA:
Auditoria de Renovação (Recertificação)
- Avaliação da conformidade do sistema de gestão com os critérios de auditoria
- Avaliação da documentação que documenta o sistema de gestão florestal
implementado.
- Análise do estado do cliente e da sua compreensão face aos requisitos da norma
- Avaliação do nível de implementação do sistema
- Avaliação do planeamento e execução das auditorias internas e a revisão pela
gestão
- Avaliação da localização do cliente, actividades em curso, recursos humanos
envolvidos.

REFERENCIAIS NORMATIVOS:
NP4406:2014, incluindo Anexo A - Critérios para a gestão florestal sustentável e
Anexo B - Especificações para a aplicação da presente Norma ao nível regional
PEFC ST 20012008 Requisitos Utilização Logo PEFC

DATA DA AUDITORIA:
24 e 26 de Fevereiro, 3 de Março 2020

ENTIDADE AUDITADA:
BioFlorestal S.A.

REPRESENTANTES DA ENTIDADE AUDITADA:
Vitor Rei - Responsável pelo Grupo de Gestão Florestal
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ÂMBITO:
Gestão Florestal implementada na área sob gestão da Bioflorestal S.A.
Nível de certificação Grupo.
Produção de Rolaria, Biomassa Florestal Residual, Estilha, das espécies Eucalipto
(Eucalyptus globulus, Eucalyptus nitens, Eucalyptus rostrata, Eucalyptus spp),
Pinheiro bravo (Pinus pinaster), Pinheiro manso (Pinus pinea), Pinheiro radiata (Pinus
radiata), Pinho silvestre (Pinus sylvestris), Choupo (Populus spp), Carvalho (Quercus
spp), Cedro (Cupressus lusitania), Acácia (Acacia dealbata, Acacia melanoxylon,
Acacia longifolia, Acacia mearnsii, Acacia spp). Produção de Cortiça de Sobreiro
(Quercus suber) e de Pinha de Pinheiro manso (Pinus pinea).
Área de 64,41ha, abrangendo 5 aderentes, 9 propriedades.

EQUIPA AUDITORA: Isabel Ramos (coordenador)
Ricardo Torres (Observador, para avaliação do auditor coordenador)

DATA DE CERTIFICAÇÃO: 20/06/2020
VALIDADE DO CERTIFICADO: 19/06/2023
Nº CERTIFICADO KIWA SATIVA: KIWA SATIVA - 2017/GFS007
Nº LICENÇA DE USO DE LOGÓTIPO PEFC: PEFC/13-22-016
RESUMO DO PROCESSO DE AUDITORIA
A auditoria de recertificação teve como objetivo avaliar a gestão das áreas aderentes
no Sistema de Certificação de Grupo da Bioflorestal.
A BioFlorestal S.A., responsável pela UGF do grupo, é uma empresa de Albergaria-aVelha, Aveiro, criada em 2008, como forma de segregar as actividades até então
levadas a cabo pela Transfialense. A Bioflorestal dedica a sua atividade à compra e
venda
de
madeira,
produção
e
comercialização
de
biomassa.
A Bioflorestal é uma empresa de serviços no setor florestal que executa desmatações
e limpezas florestais, consultadoria em reflorestação, compra e venda de madeiras,
produção e comercialização de biomassas, silvicultura e arrendamentos florestais,
exploração florestal.
Teve início nas instalações da entidade gestora do grupo para verificar
funcionamento do grupo, avaliar as ações tomadas a cabo para o encerramento de
não-conformidades, assim como avaliar o cumprimento do anexo do grupo e consulta
de documentação do sistema e dos membros.
O grupo GGFBioFlorestal é composto por 5 aderentes, abrange 5 UGFs, num total de
64,41ha. A seleção dos membros foi realizada de forma a incluir diferentes classes
de dimensão, ocupação e áreas protegidas/classificadas
A auditoria incluiu verificação de documentação, registos e visitas de campo, com o
objectivo de avaliar os requisitos normativos e abrangeu 2 aderentes, conforme
amostra exigida.
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Membro 1: Visita à parcela Poço das Bichas – preparação de terreno realizada
recentemente, plantação será realizada em breve. Verificadas outras parcelas, que
estão certificadas FSC apenas (mas permite verificar como membro gere, porque nas
áreas PEFC não haviam operações recentes).
Verificação de cumprimento legal, Documentos de posse, registos de exploração e
procedimento de vendas, boas práticas na exploração, modelos de silvicultura.
Cumprimento de obrigações sociais e laborais.
Membro 4: Visita às 2 propriedades incluídas na certificação (Quinta do Rato (Poço
das Bichas), Lagoas).
Verificação de cumprimento legal, Documentos de posse, registos de exploração e
procedimento de vendas, boas práticas na exploração, modelos de silvicultura.
Cumprimento de obrigações sociais e laborais.

RESUMO DO SISTEMA DE GESTÃO FLORESTAL
O Sistema de Gestão Florestal (SGF) implementado pela BioFlorestal S.A. está
documentado no Manual de Gestão do GGFBioFlorestal, que descreve o
funcionamento do SGF. O Manual de Gestão define as Responsabilidades e
Competências dos Elementos do Grupo (responsablidades da Assembleia de
Aderentes, da Entidade Gestora, do Gestor do Sistema / Responsável para a Gestão
(GS), dos Aderentes).
Cada membro tem a responsabilidade de cumprir integralmente as regras de
funcionamento do Grupo bem como o PGF associado às suas Propriedades /
Parcelas
da
UGF
do
Grupo.
Membros devem também seguir as orientações do Guia de Boas Práticas Florestais.
A BioFlorestal S.A. deverá assegurar que as regras são cumpridas, através das
vistorias regulares (usando modelo para o efeito). O Manual de Gestão define a
monitorização dos membros, incluindo o Plano de Monitorização e Vistorias, a
metodologia, os registos a manter e a tipologia de Monitorizações Operacionais /
Vistorias.
O GGFBioFlorestal elabora anualmente um Resumo da principal informação contida
na base de dados, que agrega a informação e indicadores da gestão florestal da UGF
do Grupo. Este Resumo é colocado à disposição do público para consulta
(D_10_09_Resumo Público), através da página internet (indisponível à data) ou
disponibilizado a pedido.
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RESULTADO DA AUDITORIA
Como resultado da auditoria concluiu-se que o SGF definido pela Bioflorestal,
implementado em conjunto com os seus aderentes, cumpre na generalidade os
requisitos do referencial NP 4406:2014.
Não foram detectadas incertezas e/ou quaisquer obstáculos que possam diminuir a
fiabilidade das conclusões da auditoria.
Não houve opiniões divergentes e não resolvidas entre equipa auditora e auditado.
Relativamente à adequação do âmbito de certificação, concluiu-se que o âmbito de
certificação se mantém adequado (não houve alterações ao nº de membros
abrangidos pelo certificado). Na auditoria anterior estava previsto o alargamento do
nº de membros (incluir os membros FSC no âmbito do certificado do PEFC), mas
esse alargamento ainda não ocorreu.
A realização da auditoria interna considerando os novos membros, assim como a
revisão do sistema de gestão florestal para esse âmbito alargado, são condicionantes
ao alargamento do âmbito do certificado devido ao significativo crescimento do grupo
previsto pela Bioflorestal.
Condicionado à implementação das ACs apropriadas para encerrar as falhas
identificadas no decorrer da auditoria, a equipa auditora recomenda a manutenção da
certificação.
O relatório foi finalizado com:
- 1 NC Maior;
- 6 não conformidades menores
- 3 oportunidades de melhoria (de auditorias anteriores).
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