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1 Objectivo 

O Conselho de Fileira Florestal Portuguesa, CFFP como órgão gestor do Sistema de 

Certificação Florestal Português (PEFC Portugal) estabelece as presentes directrizes para o 

reconhecimento de formação específica PEFC. Desta forma espera-se assegurar o bom 

entendimento dos critérios de certificação em relação aos quais os sistemas são avaliados.  

2 Âmbito 

Neste documento são definidas directrizes para o reconhecimento dos Cursos de Auditores 

Florestais PEFC Portugal, Auditores de Cadeia de Responsabilidade PEFC e de 

Implementação da Norma de Cadeia de Responsabilidade, assim como os requisitos e 

compromissos a que estão obrigadas as entidades formadoras que pretendam ministrar esta 

formação. Este documento pode ser revisto pelo CFFP/PEFC Portugal em qualquer altura, 

sempre que se justifiquem alterações.  

3 Processo de Reconhecimento e Renovações 

Podem candidatar-se para ministrar esta formação, Entidades Formadoras acreditadas pela 

DGERT (Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho) que estejam interessadas 

em obter o reconhecimento de formação específica PEFC. O mecanismo de reconhecimento 

instruir-se-á mediante comunicação por escrito e a celebração de um contrato de licença de 

uso da marca para fins divulgativos com o CFFP/PEFC Portugal.  

As candidaturas recepcionadas serão avaliadas pelo CFFP/PEFC Portugal, que verifica o 

cumprimento dos requisitos expostos no presente guia. Apenas são consideradas as 

candidaturas que estejam de acordo com anexo II. As candidaturas que estejam em 

conformidade serão propostas a aprovação pela Direcção do CFFP. Os candidatos receberão 

uma notificação por escrito num prazo até um mês desde o registo de entrada do pedido no 

CFFP. Findo o processo de aprovação da candidatura é celebrado o contrato de Licença de 

Uso do Logótipo PEFC para fins divulgativos.  

A licença de uso do logótipo atribuída à entidade de formação é o elemento identificador do 

reconhecimento para ministrar o curso, devendo ser utilizada na publicidade relacionada com a 

respectiva acção de formação.  

No caso de candidaturas solicitadas por mais do que uma Entidade de Formação, deverá vir 

identificado no processo a entidade candidata e a(s) entidade(s) participante(s). A entidade 

candidata será o elemento de contacto com o CFFP/PEFC Portugal e a quem será atribuída a 

licença de uso do logotipo PEFC. As entidades participantes podem solicitar sub-licenças de 

uso do logotipo PEFC mediante pedido ao CFFP/PEFC Portugal. 

A submissão de candidaturas é aberta. 

O reconhecimento dos cursos de formação é renovável automaticamente por períodos de um 

ano, salvo indicação em contrário. Neste caso, deverá ser enviado ao CFFP/PEFC Portugal o 
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pedido de cancelamento do reconhecimento com pelo menos um mes de antecedência 

relativamente à data da renovação.  

4 Programa de Formação Especifica PEFC 

4.1 Curso Auditor Florestal PEFC Portugal 

Qualificação conferida: Permite a qualificação de Auditor Florestal PEFC Portugal.  

Destinatários: 

 Auditores qualificados para outros referenciais técnicos ISO14001, EMAS, ISO 9000 

que não tenham formação de base florestal; 

 Quadros médios e superiores de organizações com responsabilidades na área da 

gestão florestal; 

 Técnicos florestais e afins. 

Módulos obrigatórios e sequência de formação recomendada:  

1. PEFC Portugal (Mod.1) 

2. Exigências Legais e Outras Referencias Normativas (Mod.2) 

3. Interpretação da Norma Portuguesa 4406:2009 (Mod.3) 

4. Técnicas e Metodologias de Auditoria (Mod.4) 

5. Auditoria em Campo GFS (Mod.5) 

6. Especificações das alegações PEFC e uso do Logo PEFC (Mod.10) 

Os módulos encontram-se detalhados no anexo I  

Duração Total: 49 Horas / 7 dias 

 

Nota: Os auditores pertencentes a bolsas de entidades certificadoras acreditadas e notificadas 

PEFC, devem ainda preencher os requisitos adicionais previstos no âmbito dos critérios de 

qualificação de auditores descritos no DT CFFP N.º2010.03. 

 

São admitidas equivalências para o módulo 5. Técnicas e Metodologias de Auditoria, aos 

formandos que sejam auditores pertencentes a bolsas de entidades certificadoras e/ou 

formandos que pelo seu perfil profissional demonstrem possuir pratica na realização de 

auditorias. 
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4.2 Curso Aplicação da Cadeia de Responsabilidade PEFC  

Qualificação conferida: Permite demonstrar conhecimentos na aplicação da norma de Cadeia 

de Responsabilidade (CdR).  

Destinatários: 

 Quadros de organizações com responsabilidades no âmbito da CdR; 

Módulos obrigatórios e sequência de formação recomendada:  

1. PEFC Portugal (Mod.1) 

2. Interpretação Norma Cadeia de Responsabilidade (Mod.7) 

3. Especificações das alegações PEFC e uso do Logo PEFC (Mod.10) 

Os conteúdos dos módulos são os descritos no anexo I  

Duração Total: 10 horas /1,5 dias 

4.3 Curso Auditor de Cadeia de Responsabilidade PEFC  

Qualificação conferida: Permite a qualificação de Auditor de Cadeia de Responsabilidade 

PEFC.  

Destinatários: 

 Auditores qualificados para outros referenciais técnicos ISO14001, EMAS, ISO 9000 

que não tenham formação de base florestal; 

 Quadros médios e superiores de organizações com responsabilidades no âmbito da 

CdR; 

 Técnicos florestais e afins 

Módulos obrigatórios e sequência de formação recomendada:  

1. PEFC Portugal (Mod.1) 

2. Interpretação Norma Cadeia de Responsabilidade (Mod.7) 

3. Técnicas e Metodologias de Auditoria (Mod.4) 

4. Auditoria de Cadeia de Responsabilidade (Mod.8) 

5. Especificações das alegações PEFC e uso do Logo PEFC (Mod.10) 

Os conteúdos dos módulos são os descritos no anexo I  

Duração Total: 31 horas / 4,5 dias 

Nota: Os auditores pertencentes a bolsas de entidades certificadoras acreditadas e notificadas 

PEFC, devem ainda preencher os requisitos adicionais previstos no âmbito dos critérios de 

qualificação de auditores descritos no DT CFFP N.º2010.03 



 

Documento Normativo do CFFP para Utilizadores do PEFC 

Portugal 

Guia para Reconhecimento de Cursos de Formação 

Específica PEFC 

PEFC PT GUIA 

1002:2014 

Revisão: 03 

Data: 2010-12-02 

Página 5/16 

 

4.4 Curso Reciclagem Auditores GFS 

Qualificação conferida: Permite manter a qualificação de Auditor Florestal PEFC para 

auditores com a formação prévia em PEFC.  

Destinatários: 

 Auditores com a formação prévia em PEFC; 

 Quadros médios e superiores de organizações com responsabilidades no âmbito da 

GFS que tenham tido formação anterior PEFC reconhecida; 

 Técnicos florestais e afins que tenham tido formação anterior PEFC reconhecida 

Módulos obrigatórios e sequência de formação recomendada:  

1. Transição para o quadro normativo PEFC 2010/15 (Mod.6) 

2. Especificações das alegações PEFC e uso do Logo PEFC (Mod.10) 

Os conteúdos dos módulos são os descritos no anexo I  

Duração Total: 7 horas / 1 dia 

Nota: Os auditores pertencentes a bolsas de entidades certificadoras acreditadas e notificadas 

PEFC, devem ainda preencher os requisitos adicionais previstos no âmbito dos critérios de 

qualificação de auditores descritos no DT CFFP N.º2010.03 

4.5 Curso Reciclagem Auditores CDR 

Qualificação conferida: Permite manter a qualificação de Auditor CdR PEFC para auditores 

com a formação prévia em PEFC.  

Destinatários: 

 Auditores com a formação prévia em CdR PEFC; 

 Quadros médios e superiores de organizações com responsabilidades no âmbito da 

CdR que tenham tido formação anterior PEFC reconhecida; 

Módulos obrigatórios e sequência de formação recomendada:  

1. Transição para o quadro normativo PEFC 2010/15 (Mod.9) 

2. Especificações das alegações PEFC e uso do Logo PEFC (Mod.10) 

Os conteúdos dos módulos são os descritos no anexo I  

Duração Total: 4 horas / 1/2 dia 

Nota: Os auditores pertencentes a bolsas de entidades certificadoras acreditadas e notificadas 

PEFC, devem ainda preencher os requisitos adicionais previstos no âmbito dos critérios de 

qualificação de auditores descritos no DT CFFP N.º2010.03. 
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5 Compromissos das Entidades Formadoras 

5.1 Prévio ao Reconhecimento 

 Preencher e remeter ao CFFP o pedido de submissão atestando a veracidade da 

informação (impresso Anexo II); 

 Cumprir os compromissos aqui relacionados e todos aqueles especificados no contrato 

de uso da marca;  

 Permitir a participação de técnicos do CFFP para acompanhamento, revisão e eventual 

melhoria das acções de formação. 

5.2. Na divulgação das acções de formação será exigida à entidade formadora o 

cumprimento das seguintes obrigações: 

 Remeter ao CFFP notificação dando conhecimento da previsão da realização de 

formação especifica PEFC com 15 dias de antecedência sobre a data da realização da 

mesma, e a seguinte documentação (Em papel e formato electrónico) 

o Nome da entidade formadora  

o Morada completa do local de realização das acções, incluindo a identificação 

do local onde irá decorrer a auditoria.  

o Datas e horário das acções 

o Custo de inscrição 

o Existência de números clausulo 

o Número máximo de alunos  

o Formadores previstos com CV dos mesmos e copia do CAP (Certificado de 

Aptidão Profissional) 

 Na inscrição dos alunos facilitar-lhes a seguinte informação: 

o Qualificação conferida pelo curso  

o Plano do curso com pelo menos o mesmo nível de detalhe da informação que 

consta neste documento, relativo ao conteúdo dos módulos.  

o Método de avaliação e frequência obrigatória (as faltas não devem exceder 

10%) 

 Facilitar cópias da publicidade que editem relativamente ao curso.  

 Ter decorrido uma reunião de coordenação com os formadores e esteja disponível 

informação sobre o SGFS que será auditado. 
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 No caso da entidade formadora incorporar a formação específica PEFC em outros 

cursos de formação que ministre deve dar essa informação ao CFFP/PEFC Portugal. 

Neste caso em particular a entidade formadora é obrigada a informar os formandos dos 

módulos e frequência obrigatória para obter o certificado do curso de auditores 

florestais PEFC Portugal e/ou aplicação da cadeia de responsabilidade e/ou auditores 

de cadeia de responsabilidade PEFC. 

No caso de desistências ou alterações posteriores à documentação enviada, estas deverão ser 

comunicadas ao CFFP/PEFC Portugal no prazo mínimo de 7 dias antes do inicio das acções.  

5.3. Durante a formação e desenvolvimento das actividades, será exigido à entidade 

formadora o cumprimento das seguintes obrigações: 

 Manter o curso reconhecido e velar pela sua qualidade 

 Manter o número adequado de alunos por classe, aconselhando o máximo de 25 

alunos 

 Fornecer aos formandos as normas de referência aplicáveis a acção de formação e 

outro material didáctico considerado relevante no princípio da acção. 

 Solicitar aos formandos o preenchimento do questionário de “avaliação da qualidade do 

curso”, a disponibilizar pela entidade formadora. 

 Assegurar o seguro de acidentes aos alunos, quando aplicável 

 Solicitar aos alunos a declaração de autorização para o armazenamento e uso de 

dados segundo o anexo VI – autorização de registo. 

 Remeter ao CFFP o pagamento de taxas por compensação dos gastos incorridos pelo 

registo de entidades de formação e de formandos. 

5.4. Após conclusão da formação será exigido à entidade formadora o cumprimento das 

seguintes obrigações: 

 Remeter ao CFFP, no prazo de 1 mês após da conclusão de cada curso, a seguinte 

documentação: 

o Breve memória do curso (segundo o modelo – anexo III) 

o CV resumido dos formadores definitivos (caso tenham ocorrido alterações) 

o Resultados dos Questionário de Avaliação de Qualidade preenchido pelos formandos 

o Declaração de autorização para o armazenamento e uso de dados, dos alunos que 

voluntariamente o preencheram 

o Relação e cópia do material didáctico entregue aos formandos, caso seja diferente das 

edições anteriores. 
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6 Emissão de Certificados 

Uma vez efectuado o pagamento ao CFFP a entidade formadora deverá emitir os Certificados 

aos formandos. Nestes certificados deverá constar, no mínimo a seguinte informação: 

 Título do Certificado com a qualificação conferida ao formando (aproveitamento) e a 

duração do curso 

 Nome e logótipo da Entidade Formadora  

 Numero e logotipo PEFC atribuído à Entidade Formadora  

 Data do certificado 

7 Lista de Entidades de Formação Reconhecidas 

A relação de Entidades de Formação reconhecidas será pública. 

O CFFP irá publicar a lista de Entidades de Formação reconhecidas no Sitio Web do PEFC 

Portugal podendo ainda emitir comunicados de imprensa ou incluir informação noutros meios 

de divulgação próprios que considere oportuno sobre a celebração das diferentes edições dos 

cursos e para os quais as Entidades de Formação Reconhecidas deverão remeter, com 

antecedência necessária, toda a informação que seja necessária à divulgação. 

8 Registo 

O CFFP estabelece compensações pelos gastos de registo, descritos no procedimento interno 

da associação, relativos a Entidades Reconhecidas pelo CFFP. Estão contemplados nestas 

compensações: 

- Registo de Entidades de Formação 

- Registo de Alunos que tenham superado a formação. 

9 Incumprimento 

Em caso de incumprimento dos requisitos estabelecidos no presente documento ou daqueles 

estabelecidos no contrato de uso do logótipo PEFC por parte das entidades de Formação 

Reconhecidas, o CFFP está capacitado para estabelecer uma suspensão temporal ou retirar 

definitivamente o dito reconhecimento.  
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Anexo 1 – Introdução aos Módulos 

 

Módulo 1: PEFC PORTUGAL 

Objectivo Geral: Enquadrar os formandos no âmbito da formação específica em Sistema de 
Certificação Florestal Português (PEFC Portugal). 

Objectivos Específicos: 

 Explicar a origem do PEFC no contexto internacional 

 Conhecer a iniciativa PEFC Portugal 

Conteúdos 

 Origem e evolução do PEFC 

 O Conselho da Fileira Florestal Portuguesa/PEFC Portugal 

 Algumas estatísticas e o trabalho de promoção do PEFC 
Duração: 2 horas (2T) 
 

Módulo 2: Exigências Legais e outras Referências Normativas 

Objectivo Geral: Adquirir competências para avaliação de conformidade de Sistemas de 
Gestão Florestal Sustentável com a legislação aplicável no âmbito do PEFC. 

Objectivos Específicos: 

 Descrever o conjunto de instrumentos legais de planeamento e ordenamento aplicáveis 
no âmbito da GFS e sua relação  

 Especificar o quadro legal nacional aplicável  

 Especificar os tratados e acordos internacionais dos quais Portugal é signatário;   

 Enquadrar as fontes de informação e outras referências normativas  

 Reconhecer as implicações para a organização da aplicação dos instrumentos 
aplicáveis, acordos e tratados internacionais no âmbito da avaliação de Sistemas de 
Gestão Florestal Sustentável 

Conteúdos 

 Instrumentos legais de planeamento e ordenamento 

 Legislação aplicável  

 Acordos e tratados internacionais aplicáveis 

 Aplicação prática dos conceitos apreendidos e avaliação de conformidade legal no 
âmbito do caso de estudo  

Duração: 4 horas (T/P) 
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Módulo 3: Interpretação da NP4406:2009  

Objectivo Geral: Adquirir competências para a interpretação e avaliação de conformidade de 
sistemas de gestão florestal sustentável com a NP4406:2009. 

Objectivos Específicos: 

 Interpretar a NP4406:2009, Interpretar o Guia para Aplicação da NP4406:2009 

 Relacionar o Código de Boas Práticas com os requisitos de GFS;  

 Relacionar os resultados de inventário em áreas florestais com a certificação florestal; 

Conteúdos: 

 Introdução às normas de referência para a certificação florestal PEFC;  

 Interpretação dos requisitos para a GFS (Âmbito, campo de aplicação e definições da 
norma NP 4406:2009, Critérios e Indicadores de Gestão Florestal Sustentável (Anexo 
B), Especificações ao nível regional, grupo e individual (Anexo C) e Guia para 
Aplicação da NP4406:2009 

 Introdução ao Código de Boas Práticas  

 Técnicas para auditar inventários de recursos naturais 

 Aplicar os conceitos apreendidos na avaliação de conformidade no âmbito dos casos 
de estudo  

Duração: 14 horas (7T/7P) 
 

Módulo 4: Técnicas e Metodologias de Auditoria  

Objectivo Geral: Adquirir conhecimentos sobre os métodos e técnicas de planeamento e 
realização de auditorias a Sistemas de Gestão Florestal Sustentável e de Cadeia de 
Responsabilidade de acordo com a NP EN ISO 19001, 2003. 

Objectivos Específicos: 

 Definir os conceitos e princípios das auditorias; 

 Identificar os diferentes tipos de auditorias; 

 Distinguir os aspectos comportamentais em auditoria; 

 Planificar a realização de uma auditoria. 

Conteúdos 

 Conceitos e princípios de auditorias 

 Responsabilidades para a execução de uma auditoria 

 Comunicação e atitudes comportamentais do auditor 

 Técnicas para a execução de uma auditoria 
Duração: 14 horas  
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Módulo 5: Auditoria em Campo GFS 

Objectivo Geral: Adquirir conhecimentos e saber preparar e realizar auditorias a Sistemas de 
Gestão Florestal Sustentável. 

Objectivos Específicos: 

 Planificar a realização de uma auditoria, relacionando os módulos 2, 3 e 4 na 
elaboração do plano;  

 Executar uma auditoria; 

 Avaliar os resultados da auditoria e elaborar o relatório final. 

Conteúdos: 

 Elaboração do plano e validação de listas de verificação 

 Auditora “in situ” 

 Conclusões e elaboração do relatório final 
Duração: 14 Horas (14 P) 

Módulo 6: Transição para o quadro normativo para certificação GFS de 2010/15  

Objectivo Geral: Dotar os formandos de conhecimentos que lhes permitam compreender as 
alterações decorrentes da aplicação do novo enquadramento normativo PEFC de 2010/15 para 
a certificação da GFS 

Objectivos Específicos: 

 Identificar as alterações entre os quadros normativos de transição 

 Aplicar os conceitos apreendidos 

Conteúdos: 

 Introdução às normas de referência para a certificação florestal PEFC 

 Identificação das alterações para o novo quadro normativo 

Duração: 6 horas (4T/3P) 

Módulo 7: Interpretação da Norma de Cadeia de Responsabilidade   

Objectivo Geral: Adquirir competências relativas à interpretação e avaliação de Sistemas de 
Cadeia de Responsabilidade. 

Objectivos Específicos: 

 Descrever a finalidade da Cadeia de Responsabilidade; 

 Especificar os requisitos da norma de Cadeia de Responsabilidade e dos seus 
apêndices (versão portuguesa); 

 Reconhecer as especificações para o uso do símbolo PEFC. 

Conteúdos: 
 Noções gerais 
 Norma da Cadeia de Responsabilidade PEFC. Análise dos requisitos técnicos 
 Norma da Cadeia de Responsabilidade PEFC. Requisitos mínimos do Sistema de 

Gestão 

Duração: 7 horas (4T/ 3P) 
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Módulo 8: Auditoria de Cadeia de Responsabilidade 

Objectivo Geral: Adquirir conhecimentos na preparação, realização e conclusões de uma 
auditoria a um Sistema de Cadeia de Responsabilidade. 

Objectivos Específicos:  

 Planificar a realização de uma auditoria, relacionando a norma de cadeia de 
responsabilidade a um caso de estudo;  

 Realizar a auditoria;  

 Avaliar os resultados da auditoria e relatório final. 
Conteúdos 

 Aplicar os conceitos apreendidos na construção de listas de verificação 

 Auditoria  

 Conclusões e elaboração do relatório final 
Duração: 7 Horas (7P) 
 

Módulo 9: Transição para o quadro normativo de certificação CdR de 2010/15  

Objectivo Geral: Dotar os formandos de conhecimentos que lhes permitam compreender as 
alterações decorrentes da aplicação do novo enquadramento normativo PEFC de 2010/15 para 
a certificação da CdR 

Objectivos Específicos: 

 Identificar as alterações entre os quadros normativos de transição  

 Aplicar os conceitos apreendidos 

Conteúdos: 

 Disposições para a transição do Anexo 4 para o PEFC ST2002:2010 

 O guia da norma de cadeia de responsabilidade 

 Identificação das alterações para o novo quadro normativo 

 Introdução à norma PEFC ST2002:2010 

 O processo da CdR 

 Os requisitos do sistema de gestão 

 O sistema de DUE Diligence PEFC 

 Organizações multi-site 

 Requisitos sociais (trabalho, saúde e segurança) 

Duração: 3 horas (4T/3P) 
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Módulo 10: Especificações das alegações PEFC e uso do Logo PEFC  

Objectivo Geral: Dotar os formandos de conhecimentos que lhes permitam compreender e 
aplicar as especificações das alegações PEFC e uso do logo PEFC  

Objectivos Específicos: 

 Conhecer as disposições definidas para utilização das alegações PEFC e uso do Logo 
PEFC  

Conteúdos: 

 Categorias de utilizadores e licença de uso da marca 

 A norma PEFC ST 2001:2008  

Duração: 1 hora  
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Anexo 2 – Minuta para o Pedido de Reconhecimento 
 
 
 
Senhor (a)       , em representação de    
     , SOLICITA ao CFFP o reconhecimento do Curso 
“DESIGNAÇAO DO CURSO”, segundo o estabelecido no Guia do CFFP N.º 2.2010, e 
subsequentes revisões, remetendo para o efeito a informação requerida para Admissão de 
Entidades de formação e comprometendo-se a cumprir os compromissos especificados no 
referido documento. 
 
Data, assinatura e carimbo da Entidade. 
 

Informação que deverá constar em anexo  

1. Dados Administrativos 

 Entidade Solicitante 
 Membros da Direcção 
 Equipa Técnica 
 Pessoa para contacto 

 

2. Aspectos Docentes 

 Experiência da Entidade em Formação  
 Perfil da Equipa de Formadores  
 Instalações e meios materiais 
 Material didáctico e economato 
 Certificado de Acreditação DGERT  

 

3. Formandos 

 Fichas de Inscrição 
 Critérios de admissão 
 Numero de vagas 
 Controlo de assistência 
 Controlo do progresso do formando 
 

4. Programa  

 Módulos 
 Metodologias  
 Duração 
 Objectivos 
 Conteúdos detalhados 
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Anexo 3 – Memória Descritiva 
 

As Entidades Formadoras com cursos de formação PEFC Portugal reconhecidos, no prazo de 

um mês desde a conclusão da edição de cada curso, deverão remeter ao CFFP a memória 

descritiva da respectiva edição do curso, incluindo no mínimo a informação seguinte: 

 

 Entidade Organizadora (Nome e número de registo) 

 Descrição detalhada do programa e formadores  

 Local de realização 

 Custo da matricula 

 Lista dos alunos com aproveitamento final 

 Conclusões (resumo da avaliação dos formandos e formadores/não conformidades e 

acções correctivas) 

 Oportunidade de melhoria 
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Anexo 4 – Autorização de Registo  

 

O Conselho da Fileira florestal Portuguesa, CFFP/PEFC Portugal, solicita por esta via, a 
autorização de 
 
Senhor (a)·            
 
Para introduzir os seguintes dados pessoais no registo Oficial do CFFP/PEFC Portugal, de 
pessoas que tenham concluído com aproveitamento a formação teórica necessária para ser 
Auditor PEFC Portugal / Auditor de Cadeia de Responsabilidade segundo o estabelecido no DT 
CFFP N.º 2010.03 Critérios de Qualificação de Auditores 

 
Morada:       CP: 
Cidade: 
 
Telefone de contacto: 
Correio electrónico: 
 
Entidade Formadora: 
Datas do curso frequentado: 
 
 
 

Marque com uma cruz, caso autorize o CFFP/PEFC Portugal a  
 
 
Utilizar os dados para remeter informações relativas a novidades do Sistema PEFC Portugal. 
 
 
 
 
Assinatura: 
 
Em   a de  de   
 
Se pretender cancelar a presente autorização poderá faze-lo enviando por escrito o pedido ao 
CFFP. 


