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A NOSSA VISÃO
A gestão efetiva da floresta 
Portuguesa assente nos pilares de 
sustentabilidade ambiental, 
económico e social que promova o 
desenvolvimento rural e das 
populações locais e o 
reconhecimento do papel da floresta 
e dos produtos de base florestal 
para o desenvolvimento sustentável 
da sociedade em geral.

A NOSSA MISSÃO
Instituir o quadro de referência para 
a supervisão, controlo e revisão do 
sistema de certificação da gestão 
florestal sustentável, assim como as 
ações necessárias à sua divulgação 
e aplicação.

QUEM SOMOS
O CFFP/PEFC Portugal é uma 
associação sem fins lucrativos de 
iniciativa privada, formalmente 
constituída em 2001, com o principal 
objetivo de promover a Gestão 
Florestal Sustentável e sua 
comprovação no quadro de 
referência do Programme for the 
Endorsement of Forest Certification 
schemes (PEFC).

©CELPA



Bem-vindo ao Relatório de Atividades de 2016 
do PEFC Portugal.

Durante o ano em análise foram aprovadas as linhas de 
orientação estratégica 2016-18, após um longo processo 
de auscultação que envolveu a consulta interna e externa, 
aos nossos associados e a todas as entidades nacionais 
que detêm a certificação PEFC. Através de inquéritos e 
reuniões, obtiveram-se opiniões e observações dos 
diferentes grupos de interesses sobre uma ampla gama 
de questões relativas ao PEFC e aos serviços prestados 
pelo CFFP/PEFC Portugal. Essa reflexão alargada e 
aberta deu boas orientações sobre a ação futura do 
CFFP/PEFC Portugal.

Identificámos como prioridade para os próximos anos 
todas as ações que resultem no aumento da área florestal 
certificada, reconhecendo nas estruturas com certificados 
de gestão florestal as funções de catalisadores da 
certificação - os números globais revelam-se insuficientes, 
sobretudo quando a área florestal certificada a nível 
nacional representou em 2016, apenas 8% da área 
florestal total e o ritmo de crescimento anual situou-se na 
ordem dos 2%. 

Pretendemos sobretudo colaborar com as entidades que 
já gerem certificados de grupo PEFC e apoiar estas 
estruturas nas suas expetativas de crescimento em área 
florestal certificada. Em 2016, os grupos de certificação 
(grupos e regionais) acrescentaram, no seu conjunto, 
9.406ha, o que é um bom desempenho, se considerarmos 
que estas novas áreas se situam, na sua grande maioria, 
em regiões de minifúndio e que associado a esta 
realidade está um trabalho de compatibilização das 
práticas de gestão dos produtores florestais individuais 
com os requisitos de certificação PEFC.

No início do ano, visitámos os grupos de certificação 
PEFC da Galiza, com o objetivo de identificar os principais 
fatores de sucesso no aumento da área florestal 
certificada e assim preconizar um conjunto de medidas 

que possam ir ao encontro dos objetivos de aumento da 
certificação em Portugal.

A atuação conjunta entre as várias entidades - Estado, 
organizações de produtores florestais e indústrias de base 
florestal foi a solução apontada para alcançar uma floresta 
mais sustentável, produtiva e com gestão certificada, a par 
de uma mensagem clara e inequívoca sobre a 
necessidade da certificação ao nível do território.

Por isso, enquanto organismo promotor da Certificação, 
acolhemos positivamente algumas das propostas da 
anunciada Reforma Florestal, apresentadas em 2016, que 
incentivam a certificação florestal, e continuamos a apelar 
pela diferenciação positiva da matéria prima em todas as 
fileiras de base florestal. A este respeito, tem sido 
animador registar o interesse crescente das empresas 
portuguesas na certificação PEFC, que no último ano se 
traduziu num crescimento de 18%.

No contexto internacional, iniciou-se em 2016 um 
importante marco para o PEFC, com a revisão das normas 
de base à certificação, a par do notável crescimento, com 
a adesão de novos membros e a confirmação da liderança 
mundial, com 300 milhões de hectares de área florestal 
certificada.

Os benefícios reconhecidos para o território, para as 
comunidades, para os produtores, para a proteção e 
sanidade da floresta, para a transparência da economia, 
resultantes da Gestão Florestal Sustentável, tornada 
evidente e auditável, e a exigência crescente dos 
mercados por produtos e processos certificados, requisito 
absolutamente indispensável muito mais do que desejável 
em cada vez mais situações, constituem um estímulo na 
vontade de promover o PEFC Portugal, incrementando 
significativamente a área certificada no nosso País, desafio 
que, estamos certos, será também assumido pelos vários 
parceiros com os quais queremos colaborar e apoiar.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

CARLOS VIEIRA
Presidente da Direção do
CFFP/PEFC PORTUGAL
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Proprietários florestais/Aderentes

ÁREA FLORESTAL CERTIFICADA

Em 2016, a área florestal certificada PEFC 
chegou aos 260.000ha, traduzindo-se num 
crescimento de 1,9% face ao ano anterior o que 
correspondeu um acréscimo de área de 4.794ha.

O crescimento esteve associado aos certificados de 
grupo existentes, que em conjunto registaram um 
aumento de 9.406ha, um aumento de área superior ao 
resultado líquido obtido no final do ano.

O bom desempenho dos grupos de certificação foi 
esbatido pelo decréscimo de área certificada resultante 
da suspensão temporária do certificado da Associação 
para a Certificação Florestal do Pinhal Interior Norte

(ACF PIN) e da área florestal dos certificados individuais 
detidos pelas empresas de celulose, que no seu conjunto, 
representaram 4.613ha.

A evolução do número de aderentes ao esquema PEFC, 
considerando os certificados de grupo/regionais, registou 
um crescimento de 21% face ao ano anterior, 
traduzindo-se no final do ano num total global de 724 
proprietários/gestores com a gestão das suas florestas 
certificada. Contribuiu especialmente para este aumento o 
número de aderentes ao certificado de grupo da 
Unimadeiras, que cresceu 42% face ao ano anterior, num 
total de 350 aderentes.

Evolução da Área Florestal Certificada PEFC em Portugal (2005-2016)

 
©FORESTIS

©João Pinho



Distribuição da Área Florestal Certificada 
PEFC por NUT II (2016)

NORTE
24.773ha
83 aderentes

CENTRO
113.656ha
595 aderentes

AM LISBOA
9.663ha

19 aderentes

ALGARVE
8.212ha

ALENTEJO
103.704ha

27 aderentes

GFS Regional
9.386ha

333 aderentes

GFS Grupo
52.682ha

388 aderentes

GFS Individual
197.939ha
3 aderentes

eucalipto
65%

pinheiro bravo
6%

pinheiro manso
3%

sobreiro
9%

outras espécies
17%

Distribuição da área certificada PEFC por 
tipologia de certificado (2016)

Distribuição da área certificada PEFC por 
espécie (2016)

©FORESTIS

A área total certificada distribuiu-se por 11 certificados:
5 de grupo, 3 regionais e 3 individuais.

A área referente ao conjunto dos certificados de grupo 
cresceu cerca de 13% face ao ano anterior, ocupando 
20% do total de área florestal certificada em 2016.

Os certificados regionais, apesar de representarem 4% da 
área total certificada, foram os que, em conjunto, mais 
cresceram relativamente ao ano passado, com um 
aumento de 27% de área florestal certificada.

O padrão de crescimento manteve-se com um número 
significativo de aderentes (quase metade do total de 
aderentes à certificação PEFC).

Por seu turno os certificados de nível individual, que 
representam 76% do total de área florestal certificada, 
decresceram em área florestal certificada.

O eucalipto manteve-se a espécie com maior 
predominância de ocupação, com um valor estimado de 
65% da área florestal certificada.
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Madeira em bruto /
Construção /

Mobiliário
26%

Serrações /
Carpintarias

16%

Gráficas
18%

Exploração e
comercialização de

madeira
15%

Pasta e papel
8%

Embalagens
8%

Cortiça e
produtos
derivados

3%

Outro
4%

Biomassa /
Bioenergia

2%

Certificados CdR por setor de Atividade (2016)

EVOLUÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE 
RESPONSABILIDADE
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Em 2016, o número de certificados de Cadeia 
de Responsabilidade – CdR cresceu 18% 
relativamente ao ano anterior.

No final do ano foram contabilizados 110 certificados de 
Cadeia de Responsabilidade que se distribuíram por
85 certificados de âmbito individual e 25 certificados
de âmbito multisite, abrangendo no seu conjunto
194 empresas/sites. 

O setor Madeira em bruto / Construção / Mobiliário 
continuou a ser o mais representativo, sendo responsável 
por 26% dos certificados PEFC. Em termos relativos, o 
setor da Madeira em bruto / Construção / Mobiliário (4), 
seguido em Pasta e Papel (3) e setor Gráfico (3) foram os 
setores que registaram maior aumento no número de 
certificados.
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NOVOS MERCADOS

Com a certificação da Iberian Resins, em 
2016, os derivados da resina passaram a 
estar incluídos na base de dados nacional 
de produtos certificados PEFC. Esta 
empresa, com atuação ibérica, dedica-se 
à exploração e transformação de 
produtos derivados da resina de Pinheiro 
bravo: a terebentina e a colofónia.

A resinagem foi uma atividade florestal 
de grande importância na década de 80, 
chegando-se a produzir 140 mil 
toneladas de resina por ano o que fez 
Portugal o segundo maior exportador 
mundial (fonte: ICNF). Atualmente o país 
produz cerca de seis a sete mil toneladas, 
o que não chega a 10% das 
necessidades do país (fonte: Associação 
de Destiladores e Exploradores de 
Resina), uma realidade que o setor 
pretende alterar.

A Iberian Resins foi a primeira empresa 
Portuguesa dedicada à resinagem e à 
primeira transformação da resina a obter 
a certificação PEFC, contribuindo assim 
para aumentar a diversidade de produtos 
florestais não madeireiros com esta 
distinção em Portugal.

©Ibero Massa Florestal, Lda.

©Ibero Massa Florestal, Lda.

©Ibero Massa Florestal, Lda.

Novas empresas do setor da Madeira em bruto/Construção/Mobiliário

Folhas Clássicas - Comércio 
de Madeiras e Derivados 
unipessoal, Lda.
Âmbito:  processamento e 
comercialização de folhas de 
madeira, orlas e madeiras (toros 
para serração e madeira 
serrada).

MT Madeiras, S.A. 
Âmbito: importação, 
transformação e 
comercialização de madeiras 
(madeira em rolo, estilha, 
madeira serrada, madeira para 
construção, mobiliário para 
exteriores e jardim - deck).

Golfinho - Inovação em 
Bricolage, Lda.
Âmbito: produção e 
comercialização de artigos de 
bricolage e decoração, em 
madeira de folhosas e 
resinosas.

©Folhas Clássicas, Lda. ©Golfinho, Lda. © MT Madeiras, S.A.



Sessão pública de entrega do 
certificado de GFS da Associação para 
a Certificação Florestal do Minho-Lima

A ACF Minho-Lima obteve a renovação do certificado PEFC 
de gestão florestal regional do Minho Lima. Para celebrar, a 
Associação de Produtores Florestais do Vale do Minho e 
Associação Florestal do Lima, com o apoio da Comunidade 
Intermunicipal do Alto Minho e do Município de Ponte de 
Lima, organizaram uma sessão pública de entrega do novo 
certificado, iniciando assim o segundo ciclo de certificação. 
A sessão contou com os representantes do organismo de 
certificação, a APCER, e do CFFP/PEFC Portugal.

No evento partilhou-se o resultado do trabalho desenvolvido 
em 2016 que resultou na duplicação da área certificada, 
traduzindo-se em 5.145,17ha e na passagem para
37 aderentes. O âmbito do certificado foi alargado para 
abranger a produção de resina, juntando-se à produção de 
lenho e de biomassa.
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PEFC EM FOCO

O Grupo CERTIBEI comemorou
5 anos da certificação florestal
PEFC

O Grupo de 
Gestão Florestal 
Sustentável da 
AFLOBEI 
(CERTIBEI) 
comemorou
5 anos de 
certificação 
florestal PEFC. O 

Grupo constituído por 10 aderentes abrangeu uma área de 
14.446ha, maioritariamente composta por povoamentos de 
pinheiro bravo, eucalipto e sobreiro. O âmbito do certificado 
inclui a produção de madeira, cortiça, pinha e a caça. Nos 
últimos 5 anos a área certificada aumentou 5.070ha. O 
Grupo CERTIBEI é o único que, a nível nacional, tem a caça 
no âmbito do certificado.

A certificação abriu novos mercados e conduziu a um 
aumento gradual das vendas certificadas nos últimos 5 
anos. Em 2015, as vendas certificadas representaram 78% 
do volume de negócios do grupo.

O Grupo CERTIBEI iniciou, no final de 2016, o processo de 
renovação do certificado PEFC por mais um ciclo de 3 anos.

©AFLOBEI

The Navigator Company dedicou a 3ª Sessão do Fórum de Sustentabilidade à Certificação Florestal

A 3ª sessão do Fórum de Sustentabilidade da The 
Navigator Company foi dedicada ao tema da certificação 
florestal pela sua relevância para a sociedade, em geral, e 
para o sector florestal nacional, em particular.

Nesta sessão foi realçado o facto de os consumidores 
exigirem, cada vez mais, produtos oriundos de florestas 
com gestão certificada e o exemplo que a Navigator 
procura dar através da gestão responsável dos seus 
espaços florestais, considerando a certificação florestal 
como uma ferramenta essencial para garantir que as 
florestas naturais e plantadas são geridas de forma 
sustentável.

Carlos Vieira, Presidente da Direção do CFFP/PEFC 
Portugal, participou no painel dedicado ao tema «Forest 
Certification: Social and Environmental Significance», 
sublinhando o paralelismo dos critérios de certificação 
florestal PEFC e o seu contributo social ao nível do 
território, com os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU para 2030.

A presença do PEFC foi reforçada com a participação de 
Ana Belén Noriega, do PEFC Espanha no painel sobre o 
tema «Certificação florestal: experiência prática».

©ACF Minho Lima ©ACF Minho Lima

Carlos Vieira Diogo da Silveira

A cooperação entre as várias 
entidades - Estado, organizações 
de produtores florestais e 
indústrias de base florestal - foi 
apontada como a solução para uma floresta mais 
sustentável e produtiva.

Diogo da Silveira, CEO da The Navigator Company, 
transmitiu a mensagem de que a certificação da gestão 
florestal é prioritária e que estão empenhados em 
aprofundar as boas práticas, que desejam ver alargadas a 
toda a fileira.

Diogo da Silveira reconheceu que “a certificação florestal 
é um requisito fundamental no negócio da madeira pois, a 
médio/longo prazo, os mercados internacionais de papel 
exigirão, cada vez mais, produto certificado”.

©João Pinho
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Com o objetivo de promover a certificação florestal 
PEFC não só junto dos pequenos proprietários 
florestais, mas também de outras entidades, e, de 
contribuir para que as associações florestais, 
promotoras da certificação florestal aumentem a sua 
capacidade técnica e organizacional, a FORESTIS, 
com o apoio do PEFC Collaboration Fund, e contando 
com a colaboração do PEFC Portugal, desenvolveu o 
projeto Certificação Florestal PEFC: Iniciativas 
Regionais/Grupo – Solução para os pequenos 
proprietários. As principais ações desenvolvidas 
compreenderam a realização de reuniões com os 
técnicos das associações e a criação de conteúdos 
informativos, disseminados através da website da 
FORESTIS e de newsletters periódicas. Este projeto 
permitiu conferir um maior apoio às associações 
florestais e intensificar a comunicação com os 
proprietários florestais. Com a colaboração do PEFC 
Portugal foi possível uma maior disseminação da 
informação sobre a certificação PEFC a outros 
públicos, nomeadamente consumidores, empresas 
florestais e outros atores. A informação produzida no 
âmbito deste projeto está disponível no website da 
FORESTIS, em www.forestis.pt e no website do 
PEFC Portugal, em www.pefc.pt.

CERTIFICAÇÃO FLORESTAL PEFC:
INICIATIVAS REGIONAIS/GRUPO –
Solução para os pequenos proprietários

Delivering Impacts in the Forest 
and Beyond: Informa acerca dos 
projetos e iniciativas desenvolvidos 
pelo PEFC em colaboração com 
parceiros em todo o mundo.

Novas Publicações

Enabling Sustainability in Forest 
Management: Fornece uma visão 
geral do trabalho central do PEFC, 
a certificação florestal.

Consulte em www.pefc.org as brochuras informativas 
publicadas pelo PEFC Internacional em 2016.

COMUNICAÇÃO EM IMAGENS

Em 2016, o CFFP/PEFC Portugal lançou o vídeo 
promocional do PEFC onde se divulga a importância da 
floresta e a sua preservação através da certificação da 
gestão florestal sustentável. O vídeo encontra-se 
disponível em português no canal YOUTUBE do PEFC 
Portugal e em www.pefc.pt.

©FORESTIS

©FORESTIS ©FORESTIS



WG 4 CoC – Chain of Custody standard
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ACONTECIMENTOS IMPORTANTES EM 2016

Fazendo o melhor ainda melhor

Em 2016, o PEFC Internacional iniciou mais um processo 
de revisão das suas normas de base, com a divulgação 
pública da iniciativa e a constituição de vários grupos de 
trabalho.

Os documentos em revisão incluem os requisitos globais 
para a gestão florestal sustentável, procedimentos de 
certificação florestal, procedimentos para elaboração de 
normas a nível nacional e o processo de avaliação e 
aprovação PEFC de sistemas de certificação florestal 
nacionais/regionais.

O processo de revisão das normas do PEFC acontece a 
cada cinco anos para garantir que estas incorporam os 
mais recentes conhecimentos, melhores práticas e que 
acompanham as expetativas das partes interessadas. Os 
grupos de trabalho constituídos foram os seguintes:
• WG: Revisão da norma “Sustainable Forest Management 
– Requirements (PEFC ST 1003:2010)”
• WG: Revisão da norma “Group Forest Management
  Certification (PEFC ST 1002:2010)”
• WG: Revisão da norma “Standard Setting –
  Requirements (PEFC ST 1001:2010)”
• WG: Revisão da norma “PEFC Logo Usage Rules
  (PEFC ST 2001:2008 v2)”
• WG: Revisão da norma “Chain of Custody of Forest
  Based Products - Requirements (PEFC ST 2002:2013)
  Second Edition”
• WG: Revisão da norma “Certification Body Requirements
  – Chain of Custody (PEFC ST 2003:2012) Second
  Edition”
• WG: Revisão da norma "Revision of Endorsement and
  Mutual Recognition of National Systems and their
  Revision (GD 1007:2012)”

No início do ano, o CFFP/PEFC Portugal publicitou a ação 
a nível nacional e encorajou as partes interessadas a 
participar nos diferentes grupos de trabalho do PEFC, 
através da nomeação de candidatos, com o anúncio no 
website do PEFC Portugal e a divulgação na Comissão 
Técnica 145.

O CFFP/PEFC Portugal, na pessoa da Secretária geral, 
integrou dois dos grupos de trabalho, designadamente: o 
PEFC SFM WG e o PEFC EP WG.

No âmbito do processo de revisão da Norma Internacional 
de Cadeia de  Responsabilidade, que se iniciou já a meio 
do ano, o CFFP/PEFC Portugal reforçou o apelo à 
participação de todas as partes interessadas, 
incentivando-as a apresentar WG e comentários à norma 
em vigor. O pedido de contributos foi amplamente 
divulgado no website do PEFC Portugal, diretamente aos 
detentores de certificados de Cadeia de Responsabilidade 
e na Comissão Técnica 145 onde se promoveu a adesão 
ao Fórum de Peritos da Cadeia de Responsabilidade PEFC.

O CFFP/PEFC Portugal manteve a sua representação no 
grupo técnico permanente do PEFC Internacional para a 
Cadeia de Responsabilidade, na pessoa da Eng.ª Inês 
Costa Luz.

Prevê-se que a revisão das normas internacionais seja 
finalizada em 2017.

WG 1 SFM – Sustainable Forest Management standard

WG 6 EP  - Endorsement Process

©João Pinho
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Norma de transferência de dados de emissões GEE

Em 2016, foi promovida a consulta pública ao documento “Emission Data Transfer – Requirements”.
Pretende-se com esta norma delinear os requisitos para um mecanismo, estritamente voluntário, de transferência 
de dados relacionados com as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) ao longo das cadeias de 
abastecimento certificadas PEFC.

Programa de Qualificação do PEFC Internacional

O programa de qualificação do PEFC Internacional para 
Organismos de Gestão Nacionais do PEFC vai permitir 
aos seus membros obterem o reconhecimento para 
ministrarem, a nível nacional, a formação de auditores em 
Cadeia de Responsabilidade PEFC.

Em 2016, foi realizada a primeira edição deste programa 
de qualificação, onde o CFFP/PEFC Portugal participou, 
integrando a estratégia de formação do PEFC 
Internacional.

A formação de auditores de Cadeia de Responsabilidade 
PEFC tem como objetivo dotar os seus participantes de 
conhecimentos atualizados acerca da norma Internacional 

Cadeia de Responsabilidade. Esta formação é obrigatória 
a todos os auditores que integram as bolsas de auditores 
dos organismos de certificação acreditados pelo 
CFFP/PEFC Portugal, de acordo com o previsto na 
secção 5.2.2 do PEFC ST 2003:2012, permitindo a 
manutenção da qualificação.

O programa de reconhecimento culminará com a entrega 
dos certificados de “Qualified PEFC Chain of Custody 
Trainer” aos seus participantes em 2017 e a edição do 
primeiro curso reconhecido pelo PEFC Internacional em 
Portugal.

PDR 2020 – Ações de Informação
ações já iniciadas consiste na criação de uma plataforma de 
networking para partilha de conhecimento, de experiências 
e de recursos, potenciando sinergias entre iniciativas de 
certificação PEFC. Teve também início uma ação 
relacionada com a melhoria do website do PEFC Portugal 
com a criação de uma página dedicada à certificação 
florestal. Espera-se que os resultados, destas e outras 
ações previstas no projeto, sejam apresentados já em 2017, 
nos canais próprios associados ao CFFP/PEFC Portugal e 
outros meios de comunicação.

Em 2016, o CFFP/PEFC Portugal viu aprovada a sua 
candidatura à operação 2.1.4 – Ações de Informação do 
Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020.

O projeto iniciado preconiza várias ações que abrangem 
workshop’s, networking, coaching e informação. Uma das 

NOVOS PROJETOS E OPORTUNIDADES

1ª Edição do Programa de Qualificação PEFC 1ª Edição do Programa de Qualificação PEFC



89%

11%

Apenas 11% da
floresta mundial é certificada

Área Certificada no Mundo

Apenas 28.8% do abastecimento mundial de 
madeira de rolaria é certificada

71.2%

28.8%

O PEFC representa
60% da área florestal certificada a nível mundial

60%

40%
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PEFC INTERNACIONAL

O PEFC tem contribuído significativamente para o 
objetivo global de sustentabilidade florestal, onde as 
pessoas são o centro dessa mudança.

A certificação PEFC é um requisito central das 
políticas públicas de aquisição de madeira para 
o Reino Unido, Alemanha e Japão, além 
de integrar inúmeras políticas privadas 
de compras de madeira.

Mais de 300 milhões de hectares 
de área florestal são geridos de 

acordo com os padrões de 
sustentabilidade do PEFC.

Mais de 300 milhões de hectares 
de área florestal são geridos de 

acordo com os padrões de 
sustentabilidade do PEFC.

©João Pinho
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Membros do PEFC com
os sistemas reconhecidos

Membros do PEFC com
os sistemas em processo
de reconhecimento

Países com certificados
CdR emitidos

Cerca de 18.800 empresas e 
organizações obtiveram a 
certificação Cadeia de 
Responsabilidade PEFC.

46 Membros nacionais e 38 
sistemas nacionais de certificação 

reconhecidos pelo PEFC 
promovem de forma colaborativa a 
gestão sustentável das florestas.

Cerca de 18.800 empresas e 
organizações obtiveram a 
certificação Cadeia de 
Responsabilidade PEFC.



PEFC Forest Certification Week: Sustainable landscapes for sustainable livelihoods

O CFFP/PEFC Portugal marcou presença na PEFC Forest Certification Week que decorreu em Bali, entre 14 e 18 
de Novembro de 2016 e incluiu a reunião da Assembleia Geral, reuniões e workshops dedicados aos membros e 
entidades convidadas, encerrando com dois dias de sessões no âmbito do PEFC Stakeholder Dialogue, sessões que 
foram abertas a todos os interessados em participar.

21.ª Assembleia Geral do PEFC Internacional

Durante a 21.ª Assembleia Geral, foi reconhecida a 
liderança mundial do PEFC em área florestal 
certificada, com 303.134.908 milhões de hectares a 
que correspondeu um crescimento de 12.97% face 
ao ano anterior. O esquema nacional que mais 
contribui para este aumento foi a Australian Forestry 
Standard Limited, com 16 milhões de hectares, 
seguido do SFI, com 8.2 milhões de hectares e do 
PEFC Rússia, com 8.1 milhões de hectares. As 
empresas também contribuíram para o crescimento 
do PEFC com um acréscimo global de certificados de 
Cadeia de Responsabilidade de 8.7%, alcançando um 
total de 18.753 empresas em mais de 100 países. 
Em 2016, o destaque foi para Alemanha que foi o 
país com o maior aumento, a que correspondeu 91 
novos certificados, seguido da Espanha e da China.

A Assembleia Geral deu as boas-vindas a três novos 
países que se uniram à família PEFC: Macedónia, 
Roménia e a Tailândia passando a contabilizar 46 
países membros do PEFC.

Na Assembleia foram ainda apresentados os 
esquemas nacionais do PEFC Gana, PEFC Hungria e 
PEFC Koreia, que obtiveram reconhecimento em 
2016.

PEFC Stakeholder Dialogue

Em 2016, a PEFC Stakeholder Dialogue abordou o 
papel da certificação florestal e das cadeias de 
abastecimento sustentáveis na promoção de 
"Paisagens e Meios de Subsistência sustentáveis".

Através de várias sessões provocatórias e muito 
interessantes discutiu-se como as práticas florestais 
sustentáveis e a certificação podem contribuir para 
além do diálogo tradicional e assim acelerar o 
desenvolvimento sustentável. O diálogo foi iniciado 
por dois especialistas que apresentaram os pontos 
de vista sobre como alcançar a sustentabilidade 
entre a floresta, agricultura e a segurança alimentar: 
o Dr. Terry Sunderland, Principle Scientist na CIFOR 
(Center for International Forestry Research) e o Dr. 
Sadanandan Nambiar AO, anteriormente Chief 
Research Scientist na CSIRO Austrália 
(Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation). 

Durante o encontro partilharam-se experiências e 
casos práticos de paisagens produtivas e saudáveis 
apoiadas por cadeias de abastecimento sustentáveis. 
A Stakeholder Dialogue encerrou, uma vez mais, a 
PEFC Forest Week.

©PEFC
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MARINA SOARES
Gestão de Processos
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PEFC PORTUGAL

Produção Florestal

• ACFBV - Associação para a Certificação Florestal do
  Baixo Vouga

• ACFML - Associação para a Certificação Florestal do
  Minho-Lima

• ACFT - Associação para a Certificação Florestal do
  Tâmega

• CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal

• FORESTIS – Associação Florestal de Portugal

• UNAC – União da Floresta Mediterrânica

Transformação de matérias-primas florestais

• CELPA – Associação da Indústria Papeleira

• Sonae Indústria - P.C.D.M., S.A.

Entidades do Ensino Superior, Investigação e 
Desenvolvimento

• Centro PINUS

• RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel

• UÉvora – Universidade de Évora

• UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Presidente

• Carlos Vieira

Membros da Direção

• Ana Cristina Gonçalves

• Francisco Carvalho Guerra

• João Soveral

• Pedro Teixeira

EQUIPA

PAULA SALAZAR
Secretária-geral 

UNIVERSO ASSOCIATIVO DO CFFP

DIREÇÃO



CFFP/PEFC Portugal
Rua Marquês Sá da Bandeira
74- 2, 1069-076 Lisboa
Portugal

t  +351 21 761 15 16
e cffp@cffp.pt
w www.pefc.pt

PEFC Council
World Trade Center 1
10 Route de l’Aeroport
Geneva 1215 - Switzerland

t  +41 22 799 45 40
e info@pefc.org
w www.pefc.org
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