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PEFC Label Generator

� O PEFC Label Generator torna mais fácil e mais rápido a 
criação de rótulos PEFC para as empresas, proprietários 
florestais e outras entidades certificadas.

� Esta ferramenta online é fácil de usar, é intuitiva, permite criar 
rótulos PEFC em poucos minutos e oferece tudo o que precisa 
para colocar um rótulo PEFC em produtos ou em materiais 
promocionais.

� O logótipo e o rótulo PEFC são marcas globalmente credíveis, 
que apoiam as empresas, consumidores, proprietários/gestores 
florestais, e outras partes interessadas na identificação e 
promoção de mercadorias e bens que provêm de florestas que 
são geridas de forma sustentável.



Grupos de Utilizadores

� O PEFC Label Generator está disponível para:

– Empresas com certificação de Cadeia de Responsabilidade

– Proprietários/Gestores de florestas certificadas GFS

– Utilizadores não certificados

� Este guia abrange todas as opções disponíveis do Label Generator.

� Poderá não ter acesso a todas estas opções visto que algumas 

estão disponíveis apenas para determinados tipos de utilizadores. 

� Terá acesso a todas as opções que correspondem ao seu grupo de 

utilizadores.
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Login

Para fazer o log in, entre em http://label.pefc.org e insira o seu e-mail e password.

Caso ainda não tenha os dados da sua conta, por favor contacte-nos através de 

cffp@cffp.pt
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Início 

Crie os seus rótulos no Início

55

Quando estiver satisfeito com o seu rótulo, clique em Download e, 

na caixa que irá aparecer, atribua um nome ao rótulo. Após alguns 

segundos, receberá o seu novo rótulo como ficheiros PNG e PDF.

Todas as 

opções 

disponíveis para 

o rótulo - passe 

por cada uma 

escolhendo a 

opção que se 

adapte às suas 

necessidades

O ponto de 

interrogação à

direita dá-lhe 

informações 

sobre cada 

opção 

Sempre que 

alterar uma 

opção, a 

visualização do 

rótulo mudará

para 

corresponder à

sua escolha 



Rótulo

Escolha o tipo de rótulo

� O PEFC diferencia entre 

três tipo de rótulos.

� Os rótulos Certificado 

PEFC e Reciclado PEFC 

estão disponíveis para 

utilização no produto, 

enquanto que o rótulo 

Promovendo a gestão 

florestal PEFC está

apenas disponível para 

utilização fora do produto.
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Idioma

Escolha o idioma

� Escolha o idioma em que a 

alegação e o texto 

correspondente deverão 

aparecer.

� Se o idioma pretendido 

não estiver na lista, por 

favor contacte 

technical@pefc.org para 

mais informações.
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Opções de cor

Escolha a cor

� O rótulo PEFC está

disponível em três cores 

possíveis: verde, preto e 

branco.

� O PEFC aconselha a 

utilização do rótulo verde.
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Aspeto/Moldura

Com ou sem moldura?

� Dependendo das suas 

necessidades, por favor 

escolha uma das versões 

com ou sem moldura.

� O PEFC aconselha a 

utilização a versão com 

moldura.

� O rótulo deve ter espaço 

livre em redor para 

assegurar que permanece 

facilmente reconhecível.
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Orientação

Vertical ou horizontal?

� Os rótulos Certificado 

PEFC e Reciclado PEFC

estão disponíveis tanto na 

orientação horizontal como 

vertical.

� O rótulo Promocional

PEFC está disponível 

apenas na orientação 

vertical.
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Mobius loop

Necessita do Mobius loop?

� O rótulo Reciclado PEFC 

pode opcionalmente ser 

utilizado com o Mobius

loop, em conformidade 

com a ISO/IEC 14021.
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Alegação alternativa

Altere a alegação no rótulo

� O termo “Este produto é”

poderá ser substituído pelo 

nome ou categoria do 

produto (p. ex. “Este papel 

higiénico é”).

� Poderá também optar por 

incluir ou excluir o termo 

“reciclado” da alegação 

standard do rótulo 

Certificado PEFC.

12



Rótulo em linha

Necessita de um rótulo muito pequeno?

� O rótulo em linha 

representa a opção de 

rótulo de menores 

dimensões.

� A sua utilização é

aconselhável nos casos 

em que o uso do rótulo 

PEFC standard prejudica a 

legibilidade.
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Omissões de elementos opcionais

Alguns elementos podem ser retirados

� Alguns elementos poderão 

ser omitidos se não forem 

legíveis ou se a sua 

inclusão não for possível.

� Nota: se remover algum 

dos elementos, o rótulo 

tornar-se-á vertical.

14



Website

Necessita de um website diferente?

� Altere a morada do 

website para um dos 

membros nacionais PEFC.

� A lista de websites 

disponível encontra-se na 

caixa drop-down.
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Terminou?

Quando o seu rótulo estiver finalizado, 

clique em Download

� Atribua um nome ao rótulo 

na caixa que irá aparecer.
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Novo rótulo

O novo rótulo estará disponível após alguns segundos

� Abra ou guarde a pasta.

� O rótulo será fornecido 

como ficheiros PNG e 

PDF.
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Histórico

Todos os rótulos são guardados na página “Histórico”

� Faça o download dos seus rótulos a qualquer altura e a partir de 

qualquer local.

� Altere os nomes dos

rótulos.

� Apague os rótulos.
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Perfil

Altere a sua password na página “Perfil”
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Sobre o Label Generator

Saiba mais acerca do PEFC na página 

“Sobre o Label Generator”

� Pesquise mais 

informações acerca da 

utilização do Logótipo, 

Cadeia de 

Responsabilidade e 

promovendo a gestão 

florestal sustentável.
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AJUDA

Se necessitar de algum apoio ou se tiver alguma questão relacionada com o

PEFC Label Generator, por favor contacte o cffp@cffp.pt
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PEFC Portugal
Rua Marquês Sá da Bandeira

74-2.º 1069-076 Lisboa

t +351 21 761 1516

f +351 21 761 1511

e cffp@cffp.pt

w www.pefc.pt 
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