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Lista de abreviaturas 

OC Organismo de Certificação 

CdR Cadeia de Responsabilidade  

CFFP Conselho da Fileira Florestal Portuguesa 

IPAC Instituto Português de Acreditação 

PEFC Programa para o Reconhecimento de Sistemas de Certificação Florestal 

SPCF Sistema Português de Certificação Florestal/PEFC Portugal 

GFS Gestão Florestal Sustentável 
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1 Introdução 

O presente documento estabelece os requisitos para a qualificação de auditores de Gestão 

Florestal Sustentável e Cadeia de Responsabilidade no âmbito do Referencial Técnico do 

Sistema Português de Certificação Florestal/PEFC Portugal. Estes requisitos complementam 

os requisitos mínimos estabelecidos pelos Organismos de Acreditação e Certificação para a 

realização de auditorias. 

Este documento anula e substitui o Documento Técnico nº3 do CFFP, adoptado na reunião 

de Assembleia-Geral do Conselho da Fileira Florestal Portuguesa cuja última revisão reporta 

a Dezembro de 2008.  

2 Referências Bibliográficas  

As seguintes referências bibliográficas são indispensáveis para aplicação deste documento. 

Para as referências normativas datadas e não datadas, aplica-se a última edição dos 

mesmos (incluindo eventuais revisões).  

Documento Título 

NP EN ISO/IEC 19011 Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão. 

NP 4406:2014 
Norma Portuguesa para a Gestão Florestal Sustentável:  

Sistemas de gestão florestal sustentável – Aplicação dos critérios 

pan-europeus para a gestão florestal sustentável. 

PEFC ST 2002:2013 
Cadeia de Responsabilidade de Produtos de Base Florestal – 
Requisitos. (versão oficial em www.pefc.org / tradução Portuguesa 
em www.pefc.pt) 

PEFC PT GUIA 

1002:2010 
Guia para Reconhecimento de Cursos de Formação Específica 
PEFC  

3 Requisitos para a qualificação de auditores PEFC 

Todos os auditores devem cumprir os critérios gerais para auditores a sistemas de gestão da 

qualidade e ambiental, de acordo com as secções 7.1, 7.2, 7.3.1 e 7.3.2 da ISO 19011, e 

devem também revelar compreensão e concordância com os princípios de auditoria 

estabelecidos, bem como os critérios adicionais de qualificação descritos neste documento.  

Os auditores poderão iniciar o seu trabalho apenas se obedecerem aos requisitos 

estipulados neste documento e se forem integrados numa bolsa de auditores de um 

Organismo de Certificação Acreditado e Notificado PEFC para actuarem no âmbito da 

certificação do Sistema PEFC Portugal. 

3.1 Formação Escolar 

Os candidatos a auditor PEFC devem possuir formação de nível 4 ou 5 segundo o nível de 

qualificação da União Europeia definido pela Decisão do Conselho 85/368/CEE de 16 de 

Julho, com uma especialização em ciências florestais, recursos naturais ou afins. 
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3.2 Competências 

Os candidatos a auditor deverão possuir formação profissional específica, tão extensa 

quanto necessária para garantir capacidade e competência nos domínios requeridos para a 

realização e gestão das auditorias. O CFFP deve definir nesta matéria cursos de formação 

específicos, assegurando desta forma o bom entendimento dos critérios de certificação em 

relação aos quais é conduzida a auditoria de certificação da gestão florestal e cadeia de 

responsabilidade.  

Esta formação poderá ser ministrada pelo OC ao qual pertence o auditor ou por uma 

entidade externa devendo, em qualquer dos casos, ser reconhecida pelo PEFC Council 

(apenas para a qualificação CdR) ou CFFP de acordo com os requisitos PEFC PT GUIA 

1002:2010. A entidade formadora é responsável por verificar a aptidão do auditor na 

formação recebida assegurando que os mesmos possuem competência, conhecimento e 

compreensão nos seguintes aspectos: 

Da Gestão Florestal Sustentável:  

 Conhecimentos gerais acerca do Esquema PEFC e seus princípios; 

 Critérios de certificação de gestão florestal sustentável: Requisitos da norma de Gestão 

Florestal Sustentável e conhecimento das questões socioeconómicas e culturais 

associadas à actividade florestal; 

 Legislação, regulamentação e outros requisitos relevantes: permite ao auditor operar no 

quadro jurídico correcto e estar ciente dos requisitos legais aplicáveis à entidade que é 

objecto da auditoria; 

 Princípios da gestão florestal com base em técnicas que envolvem inventários, 

povoamentos florestal, planeamento, protecção e gestão de ecossistemas florestais: 

permite ao auditor analisar o sistema de gestão florestal e decidir se este está a ser 

aplicado de forma adequada; 

 Ciência ambiental natural, tecnologias ambientais e princípios económicos aplicáveis à 

gestão florestal – permite ao auditor uma compreensão das relações fundamentais entre 

as actividades humanas e a gestão florestal sustentável; 

 Aspectos técnicos das operações florestais associadas às explorações, tecnologias e 

usos associados - permite ao auditor entender as actividades da entidade auditada e os 

seus efeitos sobre a gestão em si e sobre o território. 

 Princípios, procedimentos e técnicas de auditoria (ver 7.3.1a da ISO 19011): permite ao 

auditor aplicar os princípios, procedimentos e técnicas de auditoria apropriados para 

diferentes auditorias e assegurar que as auditorias são conduzidas de uma forma 

consistente e sistemática. 

 Particularidades da organização cliente (ver 7.3.1c da ISO 19011), incluindo o tamanho, a 

estrutura, as funções e ligações e o processo geral de negócio da organização, bem como 

a terminologia e cultura da organização como o conhecimento da língua da organização 

cliente: permite ao auditor compreender o contexto operacional da organização. 

 Aplicação dos rótulos PEFC no produto e alegações PEFC, e 
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E/ou da Cadeia de responsabilidade de produtos de base florestal: 

 Conhecimentos gerais acerca do Esquema PEFC e seus princípios; 

 Princípios e requisitos da norma de Cadeia de Responsabilidade, 

 Produtos, processos e práticas no sector florestal, fluxos de matérias-primas e medidas 

de controlo, 

 Aplicação dos sistemas de gestão a industrias do sector florestal e a industrias 

relacionadas e a interacção ambas, 

 Sistema de informação e tecnologia para autorização, segurança, distribuição e controlo 

de documentos, informação e registos, 

 Aplicação dos rótulos PEFC no produto e alegações PEFC, e 

 Aplicação de medidas para evitar a aquisição de matéria-prima proveniente de origens 

controversas, incluindo as adequadas metodologias de avaliação de risco e indicadores.  

 Princípios, procedimentos e técnicas de auditoria (ver secção 7.3.1a da ISO 19011): 

permite ao auditor aplicar os princípios, procedimentos e técnicas de auditoria apropriados 

para diferentes auditorias e assegurar que as auditorias são conduzidas de uma forma 

consistente e sistemática. 

 Particularidades da organização cliente (ver secção 7.3.1c da ISO 19011), incluindo o 

tamanho, a estrutura, as funções e ligações e o processo geral de negócio da 

organização, bem como a terminologia e cultura da organização como o conhecimento da 

língua da organização cliente: permite ao auditor compreender o contexto operacional da 

organização. 

 Legislação internacional e política florestal nacional aplicáveis ao sector florestal e 

sistema legislativo relativo à aquisição de matéria-prima florestal e prevenção da 

aquisição de matéria-prima proveniente de origens controversas: permite ao auditor 

compreender as relações contratuais da organização cliente com os fornecedores e 

avaliar os procedimentos de prevenção da aquisição de matéria-prima de origens 

controversas. O conhecimento e a compreensão desta área devem abranger: 

- contratos e acordos, 

- política florestal e o sistema de aplicação da legislação dos países onde a matéria-

prima certificada tem origem, 

- tratados e convenções internacionais relacionados com o comércio de produtos 

florestais (CITES). 

 

Poderão ser incluídos na formação outros aspectos do sistema, sempre que considerado 

necessário pelo CFFP, de forma a garantir a adequada formação dos auditores.  
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3.3 Experiência Profissional 

Os candidatos a auditor deverão possuir experiência reconhecida no sector florestal no 

mínimo por um período de 3 anos e relativamente recente, em pelo menos uma das 

seguintes matérias: 

 Sistemas de Gestão Florestal Sustentável e Cadeia de Responsabilidade, em relação aos 

quais se poderão realizar as auditorias;  

 Experiência técnica em gestão, planeamento e inventário florestal, ecologia e gestão de 

recursos naturais e gestão do território;  

 Aspectos técnicos das operações florestais, quer sob o ponto de vista operacional, quer 

relacionados com aproveitamentos e tecnologias e a gestão do território; 

 Legislação e regulamentos relevantes para a actividade florestal. 

 Experiência a tempo inteiro nas indústrias de base florestal e afins (só para CdR). 

O número de anos de experiencia profissional poderá ser reduzido para 1 ano, caso o auditor 

tenha completado uma qualificação de nível 5 (nível pós-secundário) ou superior (ensino 

superior) num curso relacionado com a floresta, no caso de realizar auditorias GFS, ou caso 

o auditor tenha completado uma qualificação de nível 5 (nível pós-secundário) ou superior 

(ensino superior), num curso relacionado com as indústrias de base florestal e afins, no caso 

de realizar auditorias CdR. 

3.4 Experiência em auditoria  

O CFFP estabelecerá os seguintes critérios transitórios: 

i. Para uma primeira qualificação de um auditor, o OC deve assegurar que o auditor 

realizou, nos últimos 3 anos, auditorias de GFS ou CdR a pelo menos quatro 

organizações cliente, sob a liderança de um auditor qualificado. O número de 

auditorias GFS e CdR em treino pode ser reduzido para 2 auditorias quando os 

auditores já estão qualificados para as auditorias aos sistemas de gestão ISO 9001 

ou ISO 14001 no sector da indústria de base florestal e afins. 

ii. Para os auditores que preencham os requisitos definidos neste documento, e que 

não sejam auditores dos sistemas ISO 9001 ou ISO 14001, deverão ter realizado 

quatro auditorias aos sistemas ISO 9001 ou ISO 14001 na categoria de auditores em 

treino. 

iii. Os auditores ISO 9001 e/ou ISO 14001 (qualificados por um OC acreditado ou 

auditores certificados por Organismos de Certificação de Pessoas acreditados) que 

não cumpram os requisitos de auditor PEFC acima descritos, devem receber 

formação especifica PEFC. 

4 Manutenção de competências 

Os auditores deverão manter as suas competências, assegurando que o seu conhecimento 

sobre o PEFC Portugal está actualizado. Para o efeito o CFFP/PEFC Portugal deve 

promover a realização de cursos de reciclagem com uma periodicidade adequada, de pelo 
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menos 2 anos, à manutenção de competências ou sempre que alterações ao sistema o 

justifiquem. 

Para manter a qualificação do auditor, o OC deve assegurar que o auditor realizou pelo 

menos 5 auditorias externas por ano, incluindo pelo menos 2 auditorias à GFS, onde a soma 

destas auditorias deverá abranger, no mínimo, 7 dias auditor de trabalho. Esta qualificação, 

está sujeita à verificação e validação do OC e deverá ser remetida ao CFFP. 

 

5 Admissão e registo  

A admissão de auditores deve basear-se na verificação dos requisitos de qualificação, pela 

entidade contratante dos auditores (OC acreditados e notificados PEFC) ou pelo CFFP, no 

caso de auditores não pertencentes às bolsas de auditores destas entidades. 

O CFFP regista a admissão dos auditores na bolsa de auditores do PEFC Portugal. O CFFP 

aceita na sua bolsa interna, auditores que reúnam os critérios de qualificação descritos nos 

pontos 3.1, 3.2 e 3.3 do presente documento, no sentido de apoiar a promoção e aplicação 

do SPCF. Os auditores que realizem auditorias para os OC são também registados.  


