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A NOSSA VISÃO

A gestão efectiva 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.

QUEM SOMOS

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

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 acções necessárias 
à sua divulgação e aplicação.
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Bem-vindo ao Relatório de Actividades de 2015 
do PEFC Portugal. Ao longo do último ano 
trabalhámos essencialmente na criação de 
melhores condições para o desenvolvimento de 
iniciativas para a certificação florestal e 
aumento da área florestal certificada.

Iniciamos o ano com a conclusão do processo de 
renovação do reconhecimento internacional do Sistema 
Português de Certificação Florestal, condição sem a qual, 
não seria possível obter a certificação PEFC em Portugal 
para benefício de todos os actuais utilizadores.

Esta renovação foi antecedida de um rigoroso processo de 
revisão a toda a documentação técnica do sistema onde 
foram realizadas alterações com importantes melhorias 
para o desenvolvimento da certificação.

Apesar da parte mais visível do processo ter sido a revisão 
da Norma Portuguesa para a Gestão Florestal Sustentável 
(NP 4406), que envolveu a participação de mais de
108 organizações/peritos, uma das alterações mais 
importantes foi sem dúvida a revisão dos critérios de 
acreditação de organismos de certificação para a gestão 
florestal sustentável. A este nível foram introduzidos 
requisitos para as auditorias externas com o objectivo de 
enquadrar o caracter dinâmico dos processos de 
certificação, ou seja, passando a ser possível a adesão de 
novos aderentes (produtores florestais titulares ou 
gestores de áreas florestais) em qualquer momento do 
período de vigência de um certificado. Adicionalmente 
foram introduzidas regras assentes na verificação da 
robustez dos sistemas de gestão florestal, com sistemas de 
amostragem compatíveis com a pequena dimensão e 
fragmentação da propriedade florestal em Portugal. Por 
consequência espera-se, a curto prazo, maior 
acessibilidade à certificação florestal.

Outro destaque de 2015 foi o lançamento das ferramentas 
de apoio à gestão de processos de certificação florestal e 
de cadeia de responsabilidade produzidas no âmbito do 
projecto Certifica+, da AIFF - Associação para 
Competitividade da Indústria da Fileira Florestal, em 
concreto, a plataforma informática Certifica+.

Esta plataforma, aloja e disponibiliza, gratuitamente, 
informação pública relevante a todas as entidades que 
pretendam certificar a gestão da sua floresta e fornece um 
software de apoio a processos de certificação onde são 
incluídos os procedimentos que respondem aos 
normativos da certificação.

O CFFP participou enquanto parceiro, pelo alinhamento de 
objectivos que este projecto concretizou, e pelo 
pressuposto dos resultados serem de disponibilização 
pública o que certamente irá contribuir para a 
generalização dos processos de certificação florestal.

O CFFP reconhece que o principal desafio a curto e médio 
prazo é, ainda, aumentar a área com certificação da gestão 
florestal sustentável donde irá promover parcerias 
estratégicas no sentido de aumentar as entidades 
envolvidas em processos de certificação.

Em 2015 iniciamos uma nova pareceria com a Forestis no 
âmbito do PEFC Collaboration Fund de 2015, que terá 
início já em 2016. Os principais objectivos do projecto 
visam o aumento do número de proprietários que 
beneficiam da certificação florestal bem como a melhoria 
da capacidade técnica e organizacional das entidades que 
implementam a certificação de grupo.

Promover esta realidade a todo o território nacional será o 
nosso compromisso para os próximos três anos.

Em simultâneo pretendemos manter actividades 
promocionais de sensibilização do mercado dirigidas às 
empresas e consumidores onde o ritmo de procura da 
certificação de cadeia de responsabilidade tem sido 
crescente, o que reflecte a necessidade de adequação da 
indústria e comércio de produtos de base florestal a uma 
nova realidade que já deixou de ser tendência para ser 
uma imposição de mercado.

O PEFC continua a liderar os processos de certificação 
florestal e a expandir-se rapidamente a outros países, 
contando com 41 membros nacionais e 272 milhões de 
hectares de área florestal certificada. O mercado é cada 
vez mais sensível à origem dos produtos de base florestal e 
caberá a nós, em Portugal, assumirmos em conjunto este 
desafio.

CARLOS VIEIRA, Presidente da Direcção do CFFP/PEFC PORTUGAL
MENSAGEM DO PRESIDENTE
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ÁREA FLORESTAL 
CERTIFICADA
Em 2015 a área florestal certificada PEFC
foi de 255 214 hectares, mais 30 121 hectares 
face ao ano anterior, traduzindo-se num 
crescimento de 1,2 %.

A área total certificada distribuiu-se por 12 
certificados: 5 de grupo, 4 regionais e 3 individuais. 

Cerca de 74 % do crescimento foi proveniente de três novos 
certificados: ACF Pinhal Interior Norte, Valbopan e AFLOESTE, 
sendo o restante correspondente aos acréscimos de área dos 
certificados já existentes. Neste último, contribuíram 
especialmente os certificados da APAS Floresta, ACF Baixo 
Vouga e Unimadeiras. O número de aderentes ao esquema 
PEFC no final do ano foi de 600 proprietários/gestores, mais 
36 % face ao ano anterior.

Evolução da Área Florestal Certificada em Portugal (2005-2015)

Distribuição da área certificada PEFC por
tipologia de certificado

Os quatro certificados de nível regional 
detiveram no seu conjunto a menor área 

certificada mas incluíram mais de metade 
do total de aderentes à certificação PEFC.

Distribuição da área certificada PEFC por 
espécie

O eucalipto manteve-se a espécie com 
maior predominância de ocupação, com 

um valor estimado de 67 % da área 
florestal certificada.



Distribuição da Área Florestal Certificada por NUT II
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Apenas 10 % da
floresta mundial 
é certificada

Apenas 28 % do 
abastecimento mundial 
de madeira de rolaria é 
certificada

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

90% 72% 40%

10% 28% 60%

ÁREA CERTIFICADA 
NO MUNDO

No final do ano a área florestal certificada pelo PEFC correspondeu aproximadamente a 8 % da
floresta nacional.

Benefícios da Certificação PEFC
O CFFP/PEFC Portugal disponibiliza 
publicações para apoio à divulgação 
da certificação florestal PEFC, no 
website do PEFC Portugal 
www.pefc.pt

PEFC: Tudo o que precisa de saber 
sobre a certificação florestal 
Descreve a importância da 
certificação florestal, numa visão 
integrada, desde a floresta até ao 
consumidor.

Certificação Florestal: Uma 
garantia para o mercado ao 
serviço dos Produtores Florestais
Destinado a um primeiro contacto 
com os produtores florestais explica o 
que é o PEFC. Esta publicação está 
também disponível em papel para 
entidades gestoras de certificados de 
gestão florestal sustentável.
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EVOLUÇÃO DA CERTIFICAÇÃO 
DE CADEIA DE 
RESPONSABILIDADE
Em 2015 o número de certificados de Cadeia 
de Responsabilidade – CdR cresceu 14 % 
relativamente ao ano anterior.

A maioria dos novos certificados foi de âmbito de 
aplicação individual e abrangeram sobretudo micro e 
pequenas empresas.

O crescimento do número de sites, ou seja, de outros 
locais de actividade abrangidos pelas entidades com 
certificação multisite foi justificado pela dinâmica dos 

certificados existentes, com a passagem de certificados 
individuais a multisite, e também, pelo aumento do 
número de sites abrangidos pelos certificados existentes.

O sector Madeira em bruto/Construção/Mobiliário 
continuou a ser o mais representativo, sendo responsável 
por 29 % dos certificados PEFC. Em termos relativos, o 
sector Gráfico e o sector da Madeira em Bruto/
Construção/Mobiliário continuaram a ser os sectores que 
registaram maior aumento no número de certificados.

Evolução do número de Certificação CdR em Portugal (2005-2015)
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NOVOS MERCADOS

O crescimento de 2015 foi acompanhado pela diversificação dos sectores de actividade, com a criação do sector 
Biomassa e Bioenergia que decorreu da entrada de duas empresas nas áreas do aproveitamento de biomassa 
(pellets) e da produção de madeira para fins energéticos (carvão vegetal).

©Biodensa  
Biocombustíveis, Lda.

©Ibero Massa Florestal, Lda.

Certificados CdR por sector de actividade

Embalagens
7%

Gráficas
18%

Pasta e papel
7%

Cortiça e produtos 
derivados

3%

Serrações / 
carpintarias

18%

Exploração e 
comercialização de 

madeira
14%

Madeira em bruto / 
Construção / 

Mobiliário
29%

Biomassa / 
Bioenergia

2%

Outro
2%



06
PROMOÇÃO DE MERCADO
O CFFP/PEFC Portugal continuou a acrescentar valor a mais de 170 empresas abrangidas pela 
certificação de cadeia de responsabilidade, através do desenvolvimento de iniciativas 
promocionais para aumento do reconhecimento da marca PEFC.

PRESENÇA EM FEIRAS
PAPERGIFT 

Em 2015 o CFFP/PEFC Portugal marcou presença na
34ª Edição da Papergift, que decorreu entre os dias
12 e 15 de Março, na Feira Internacional de Lisboa -FIL.

Feira Nacional da Agricultura -CNEMA - Santarém 

O CFFP/PEFC Portugal participou na Feira Nacional da 
Agricultura que decorreu entre 7 a 15 de Junho, no 
Centro Nacional de Exposições, em Santarém. A 
participação nesta feira foi realizada em parceria com a 
AIFF, no âmbito do projecto Certifica+.

Aqui participaram diversas entidades numa iniciativa 
conjunta que visou integrar todo sector florestal.

Expoflorestal 2015 
O CFFP/PEFC Portugal, em parceria com a AIFF, 
esteve presente na 9ª edição da Expoflorestal que 
decorreu entre os dias 8 e 10 de Maio, em 
Albergaria-a-Velha.

WEBSITE DO PEFC PORTUGAL
O CFFP /PEFC Portugal mantém informação 
actualizada no seu website e emite 
regularmente uma newsletter com o resumo 
de todas as notícias relevantes à lista de 
subscritores. 

Adicionalmente oferece a listagem de todas 
as entidades certificadas PEFC em Portugal 
por sector de actividade e estabelece o 
acesso à base de dados internacional de 
entidades e produtos certificados.

www.pefc.pt
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INICIATIVAS EMPRESARIAIS

CAMPANHAS SUSTENTÁVEIS 

A Realbase – Sistemas Informáticos, Lda, certificada
pela cadeia de responsabilidade PEFC desde 2014,
disponibiliza soluções de impressão com
certificação PEFC.

No âmbito do seu Projecto de Responsabilidade Social ,
em parceria com o Centro Hospitalar da Universidade 
de Coimbra, em prol da divulgação da importância da
Dádiva de Sangue, a Realbase promoveu o papel com
origem em florestas com gestão sustentável certificada
PEFC apostando num serviço de mercado diferenciado.

PRODUTOS GRÁFICOS CERTIFICADOS PEFC ONLINE

A Fernandes & Terceiro - Artes Gráficas, S.A. lançou a 
plataforma de vendas online PrintNetF3.  
Esta plataforma, encontra-se disponível desde Janeiro de 
2015 e surge como opção estratégica orientada para a 
inovação no sector das artes gráficas, demonstrando o 
compromisso com o desenvolvimento sustentável e com 
a responsabilidade social através da comercialização de 
produtos certificados PEFC. 

Actualmente disponível em 2 línguas, Português e Inglês, 
está preparada para fornecer todos os Países da Europa.

www.printnetf3.com

PROCURA POR 
PRODUTOS CERTIFICADOS PEFC

Do universo de empresas certificadas PEFC, pelo menos metade comunica 
activamente a sua certificação.

Divulgação da certificação PEFC nos Website das entidades 
certificadas

©Realbase – 
Sistemas Informáticos, Lda.



08
QUADRO
NORMATIVO 2015-2020
Concluímos com sucesso o processo de verificação e avaliação de conformidade do Sistema 
Português de Certificação Florestal com os requisitos do PEFC Internacional e assegurámos o 
reconhecimento para um novo ciclo de cinco anos, de 2015 a 2020.

NOVO QUADRO NORMATIVO 2015-2020
O primeiro trimestre de 2015 culminou com a decisão 
de recomendação positiva da TJ Consulting para a 
renovação do reconhecimento do esquema PEFC 
Portugal e posteriormente, a 24 de Abril de 2015, com a 
decisão de renovação final do PEFC Internacional.

A avaliação foi antecedida da revisão global ao sistema 
do PEFC Portugal, obrigatória no processo de revisão 
cíclica dos esquemas nacionais, e incluiu a dinamização 
de um novo processo normativo no âmbito da Comissão 
Técnica de Normalização 145 para a revisão da
NP 4406:2013, que culminou com a edição de Julho de 
2014.

A decisão positiva do PEFC Internacional veio assegurar 
a manutenção do reconhecimento do Esquema 
Português de Certificação Florestal durante um novo  
período de cinco anos, de Dezembro 2015 -2020.

NOVAS PUBLICAÇÕES DO PEFC
Ao logo do ano o PEFC Internacional publicou novas brochuras.
As mesmas estão disponíveis para download gratuito
em www.pefc.com 

PEFC: Sustainability for Packaging Professionals
Trata-se de uma primeira edição que define 
as linhas orientadoras de mercado para o abastecimento 
responsável de embalagens.

Flooring and PEFC-Certified Timber 
Já na segunda edição, esta brochura estabelece 
orientações para a escolha de pavimentos
certificados.

PEFC Chain of Custody Certification: Sourcing Responsibly
Indica os benefícios de mercado da certificação PEFC 
para as empresas.
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NOVOS PROJECTOS & 
OPORTUNIDADES
COOPERAÇÃO ESTRATÉGICA

O CFFP/PEFC Portugal deu continuidade à colaboração 
com a AIFF, enquanto parceiro na execução
do Projecto de Certificação Florestal aprovado pelo 
Programa Operacional Factores de Competitividade – 
COMPETE, designado por Certifica+. Esta colaboração 
traduziu-se, essencialmente, na revisão técnica dos 
resultados e na participação nas acções de divulgação.

Salienta-se a relevância e oportunidade deste projecto, 
por disponibilizar, a qualquer parte interessada em 
obter a certificação, meios, ferramentas e informação 
adequadas à implementação e manutenção de sistemas 
de certificação da Gestão Florestal Sustentável, bem 
como, os procedimentos de base à implementação das 
normas de Cadeia de Responsabilidade.

Este projecto alinhou-se assim com os objectivos do 
CFFP/PEFC Portugal, de promoção e aumento da área 
florestal certificada e cadeias de responsabilidade, e 
mantém a ambição de tornar os processos de 
certificação mais céleres e eficazes. 

Em 2015 o CFFP/PEFC Portugal participou em diversas 
acções de comunicação que incluíram reuniões de 
divulgação do projecto com Organizações de Produtores 
Florestais, Workshop´s técnicos, enquanto formador, e 
seminários de apresentação de resultados. Pretende-se 
agora ampliar a divulgação desta iniciativa e promover o 
acesso a estes resultados a todas as partes interessadas. 

Na internet, estão ainda disponíveis pequenos filmes, de 
aproximadamente 3 minutos, produzidos pela AIFF, que 
transmitem mensagens-chave para os produtores, 
cadeia de valor e consumidores.
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As novas ferramentas de apoio à gestão de processos de certificação florestais, desenvolvidas pela 
AIFF e os representantes das três fileiras florestais – APCOR, CELPA e Centro Pinus, enquanto
Co-promotores, encontram-se disponíveis para utilização por qualquer parte interessada.

É uma ferramenta informática que
aloja e disponibiliza, gratuitamente, 
informação pública relevante a todas
as entidades que pretendam certificar
a gestão da sua floresta e fornece 
software de suporte à gestão florestal
e certificação por ambos os
referenciais internacionais, 
designadamente o PEFC.

O acesso à Ferramenta é 
disponibilizado, a título gratuito, às 
Organizações de Produtores Florestais 
que manifestem interesse em
constituir ou desenvolver processos
de certificação de grupo ou regionais 
de certificação da gestão florestal.

NOVAS FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO

PLATAFORMA CERTIFICA+ 
www.certificamais.pt

MANUAIS TÉCNICOS
Manual de certificação da Gestão Florestal 
Sustentável

Este Manual estrutura o Sistema de Gestão, de suporte 
para organizações gestoras de espaços florestais que 
pretendam obter a certificação das suas áreas, e 
contém orientações técnicas e documentos de 
referência para o desenvolvimento dos sistemas de 
Gestão Florestal Sustentável, compatibilizando os 
referenciais normativos dos sistemas de certificação.

Manual de certificação da Cadeia 
de Responsabilidade

O Manual disponibiliza orientações técnicas para as 
empresas que transformam, processam e/ou vendem 
produtos de base florestal, que pretenda implementar 
os requisitos das normas de Cadeia de Responsabilidade 
e obter a certificação da(s) sua(s) unidade(s).



11
PEFC Collaboration Fund 2015

O CFFP/PEFC Portugal apoiou o projecto da Forestis 
submetido ao PEFC Collaboration Fund de 2015, 
enquanto parceiro de projecto.

Este projecto tem como principais objectivos, aumentar 
o número de proprietários abrangidos pela certificação 
florestal através de acções de sensibilização sobre os 
benefícios da certificação de grupo PEFC. 

Neste âmbito serão promovidos workshop´s de nível 
local e newsletters temáticas.

Adicionalmente, para além do aumento do número de 
proprietários florestais abrangidos pela certificação o 
projecto prevê acções com vista à melhoria da 
capacidade técnica e organizacional das entidades que 
implementam a certificação de grupo, através de apoio 
técnico.

PDR 2020 – Acções de Informação • Na produção florestal, fomentar a partilha de
   conhecimento com acções que incluem a realização de
   estudos de diagnóstico, networking, coaching e
   reuniões de sensibilização. 

• Na indústria de primeira transformação, realizar acções
   de sensibilização, propondo-se formação e coaching
   para a implementação das melhores soluções para
   obter a certificação de cadeia de responsabilidade e na
   capacitação destas empresas para promoverem os
   produtos florestais certificados junto dos seus clientes. 

O projecto tem um horizonte temporal de execução de 
três anos, no período 2016-1018 carecendo do parecer 
favorável da Autoridade de Gestão do PDR2020, no início 
de 2016.

O CFFP submeteu um projecto de Candidatura ao 
Programa de Desenvolvimento Rural 2014:2020 – 
Operação 2.1.4 – Acções de Informação com o 
objectivo de aumentar a competitividade dos produtos 
de base florestal, utilizando a certificação florestal 
como ferramenta de marketing, de eco inovação e 
sustentabilidade.

O projecto tem um caracter transversal à produção 
florestal e à indústria de primeira transformação e tem 
como principais objectivos:

© CELPA

© Forestis
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O PEFC contou, no final de 2015, com:

41 membros nacionais, dos quais

37 com sistemas de certificação reconhecidos, responsáveis por um total de

272 M ha área certificada mundial

PEFC INTERNACIONAL

A superfície florestal certificada a nível mundial continua 
a aumentar, tendo-se atingido em 2015 o valor de 272 
milhões de hectares, um acréscimo de cerca 9 milhões 
de hectares relativamente ao ano anterior. 

A distribuição da superfície certificada PEFC mantém-se 
centrada na América do Norte (59 %) e Europa (31 %), 
no entanto a Ásia (4 %) começou a destacar-se com a 
entrada da China.

O PEFC é responsável por 2/3 da florestal 
certificada a nível mundial.

Ao nível da adesão do mercado verificou-se um acréscimo 
de 153 certificados de cadeia de responsabilidade, 
atingindo um total global de:

10.591 certificados emitidos 
que representam 

17.787 empresas
corresponde à Europa a grande fatia (85 %) de certificados 
de cadeia de responsabilidade emitidos globalmente.

©PEFC



13
UNIVERSO ASSOCIATIVO DO CFFP
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 Industria

Entidades do Ensino Superior, Investigação 
e Desenvolvimento
Centro Pinus
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel
Universidade de Évora 
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Prestadores de serviços e comercialização 
dos produtos do sector florestal
ANEFA - Associação Nacional de Empresas Florestais, 
Agrícolas e do Ambiente

PRESIDENTE

Carlos Vieira

MEMBROS DA DIRECÇÃO

Ana Cristina Gonçalves

Francisco Carvalho Guerra

João Soveral

Pedro Teixeira

EQUIPA

Paula Salazar
Secretária-geral

Marina Soares
Gestão da Qualidade



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

©ACF Minho Lima


