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A NOSSA MISSÃO

O CFFP é a organização membro do PEFC Council em 
Portugal, sendo o órgão máximo de gestão, controlo e 
supervisão do Sistema Português de Certificação 
Florestal (PEFC Portugal).

O PEFC Portugal é o Sistema Português de Certificação 
da Gestão Florestal Sustentável, reconhecido pelo PEFC 
Internacional.

O CFFP 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).

O CFFP baseia-se no princípio de participação livre e 
voluntária das entidades, que indiretamente possam ter 
interesse económico, ambiental, cultural e cívico sobre 
a atividade florestal ou que exerçam ou representem 
uma das seguintes atividades: produção florestal, 
transformação de matérias-primas florestais, prestação 
de serviços e comercialização dos produtos do sector 
florestal.

©PEFC

• Promover e incentivar ações de formação profissional e de I&D;
• Contribuir para um melhor conhecimento e transparência dos mercados;
• Promover os produtos e serviços florestais;
• Melhorar os níveis de controlo de qualidade e promover o equilíbrio adequado da oferta e da procura no
   quadro das leis da concorrência;
• 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.

A gestão efetiva da floresta Portuguesa, assente nos pilares de sustentabilidade ambiental, económica 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 VISÃO

SOBRE O CFFP/PEFC PORTUGAL
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passos para a concretização de um projeto ibérico que 
vise aumentar os certificados de cadeia de 
responsabilidade em ambos os países, em particular, no 
sector da cortiça e produtos não lenhosos.

O CFFP desenvolveu diversas ações para a promoção de 
mercado, com a participação em feiras, inquéritos de 
satisfação e atualização constante de informação no 
Website do PEFC Portugal.

Em 2014, o CFFP acolheu dois novos membros, a ANEFA 
e a ACF Minho Lima, diversificando os interesses 
representados na Associação e reforçando a presença 
das iniciativas regionais para a certificação florestal.

Com os progressos alcançados em 2014 e a 
possibilidade de desenvolver, a curto prazo, novas 
iniciativas, cujo impacto na certificação PEFC se espera 
significativo, é com grande entusiasmo que, 
pessoalmente, antevejo uma boa evolução da 
certificação PEFC nos próximos anos.

Em 2014 a evolução do sistema de 
certificação PEFC teve um comportamento 
francamente positivo, quer ao nível das áreas 
florestais certificadas, quer ao nível do 
número de proprietários florestais aderentes.

Relativamente à Cadeia de Responsabilidade, a 
evolução dos certificados teve, também, um ritmo 
bastante interessante, com um número significativo de 
empresas a aderir à certificação.

Simultaneamente, foi um ano de muita exigência para a 
equipa do CFFP no que se refere à gestão dos 
referenciais normativos do Sistema PEFC Portugal. No 
início do ano, foi concluída a Avaliação Extraordinária do 
PEFC Internacional de 2013, assegurando a manutenção 
do reconhecimento da Norma de Gestão Florestal, até 
dezembro 2015. Em julho do mesmo ano, iniciou-se o 
processo de revisão cíclica e obrigatória ao Sistema 
PEFC Portugal, cuja periodicidade é de cinco anos.

Neste contexto, foi concluída a revisão documental de 
todo o sistema, com importantes alterações ao nível dos 
critérios de acreditação de organismos de certificação 
para a gestão florestal sustentável, donde se espera, a 
curto prazo, proporcionar uma nova dinâmica ao nível 
das auditorias e, por consequência, na adesão de um 
maior número de produtores florestais à certificação. 
Apesar da avaliação de conformidade ao Sistema PEFC 
Portugal ter sido concluída já em 2015, os resultados já 
foram conhecidos, confirmando-se a segunda 
renovação, cuja validade se estenderá até 2020.

O ano de 2014 reservou, ainda, outras boas notícias, 
destacando-se a colaboração com a Associação para 
Competitividade da Indústria da Fileira Florestal – AIFF, 
na execução do Projeto de Certificação Florestal, 
aprovado pelo Programa Operacional Fatores de 
Competitividade – COMPETE, o “Certifica + É garantir o 
Futuro”. Com este projeto espera-se que sejam criadas 
melhores condições técnicas de apoio às associações 
para a dinamização da certificação florestal e de 
informação às empresas e, por esta via, um novo 
impulso para os objetivos de aumento de área 
certificada em Portugal.

As reuniões do PEFC Internacional foram aproveitadas 
para estreitar as relações institucionais com o PEFC 
Internacional e os seus membros. O CFFP/PEFC Portugal 
integrou o movimento para a promoção da certificação 
florestal ao nível dos países da bacia mediterrânica, 
através da participação na parceria entre o PEFC e a 
MENFRI. Com o PEFC Espanha foram dados os primeiros 

MENSAGEM DO PRESIDENTE
ARMANDO GOES, Presidente da Direção do CFFP/PEFC PORTUGAL



Contribuíram em particular para este aumento o 
certificado de grupo da Unimadeiras (54%) e os dois 
certificados regionais (32%). O restante distribui-se 
pelos certificados de grupo existentes.

No contexto global da área florestal certificada, a quota 
sob gestão da indústria da pasta e papel, representando 
os dois certificados individuais, decresceu 6% face ao 
ano anterior. Porém, a sua importância ainda equivale a 
81% do total da área florestal certificada em Portugal.

Os dois certificados de nível regional detiveram, no seu 
conjunto, a menor área certificada. No entanto, 
incluíram cerca de metade da totalidade dos aderentes 
à certificação PEFC, demonstrando que este modelo de 
certificação florestal constitui a melhor solução para o 
minifúndio.

Em 2014 a área florestal certificada PEFC 
cresceu 7,3%, o que se traduziu num 
acréscimo de 17 110 hectares de um total de 
252 094 hectares.

Este crescimento decorreu, essencialmente, da entrada 
do certificado de grupo da Associação de Produtores 
Florestais do Vale do Sado (ANSUB), que contribuiu com 
81% deste valor. O restante resultou do crescimento de 
área sob gestão de entidades já certificadas, 
designadamente: Unimadeiras em 100%, ACF 
Minho-Lima em 35%, ACF Baixo Vouga em 34% e da 
APAS Floresta em 19%.

O número de aderentes ao esquema PEFC também 
aumentou, registando um crescimento de 48%, 
o que se traduziu num total global de 440 
proprietários/gestores. 

EVOLUÇÃO DA ÁREA FLORESTAL 
CERTIFICADA
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Evolução da Área Florestal Certificada em Portugal



Distribuição da área certificada PEFC por espécie
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Florestal

Evolução do número e tipologia de certificados PEFC

O eucalipto aumentou a área 
de ocupação em 9% face ao 
ano anterior, com um valor 
estimado de 74% da área total 
florestal certificada.

Outras espécies: incluem-se o 
pinheiro insigne, carvalhos, 
azinheiras, ciprestes, choupo 
outras espécies de folhosas e 
resinosas.



naturalmente, se traduziu num maior número de 
empresas/indústrias abrangidas pela certificação PEFC. 
Em termos relativos, a categoria que inclui a madeira 
em bruto, os materiais para construção e mobiliário foi 
a que registou maior crescimento, com 9 certificados 
emitidos em 2014, seguida dos sectores das serrações e 
carpintarias (6) e do sector gráfico (4).

Em 2014 o número de certificados de Cadeia 
de Responsabilidade – CdR, cresceu 31 % em 
relação ao ano anterior com 25 novos 
certificados.

Na sequência deste crescimento, constatou-se um 
aumento do número de sites, para um total acumulado, 
no final do ano, de 151 sites. 

Este aumento esteve relacionado, essencialmente, com 
a entrada de 5 novos certificados CdR multisite, o que, 

EVOLUÇÃO DOS CERTIFICADOS 
DE CADEIA DE RESPONSABILIDADE
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Certificados CdR emitidos por sector de atividade

Evolução dos Certificados CdR emitidos por sector de atividade



A primeira sondagem do PEFC a um universo 
plurinacional de consumidores demonstrou 
que há uma procura crescente, por parte dos 
mesmos, para a colocação de informação de 
carácter ambiental nos produtos, que os 
ajude a fazer escolhas informadas.

Os resultados revelaram que os rótulos de certificação, 
como o rótulo PEFC, são os meios considerados mais 
fiáveis pelos consumidores quanto à sustentabilidade da 
origem dos produtos de base florestal.

Na sondagem realizada em 2014, que envolveu uma 
amostra de 13.000 pessoas de um total de 13 países, 
ficou demostrado que os consumidores estão muito 
mais informados e muito mais cientes sobre as suas 
decisões de compras e como as mesmas afetam o 
ambiente. Por esta razão, as empresas estão cada vez 
mas inclinadas em demostrar o seu compromisso para o 
abastecimento responsável, através do desenvolvimento 
de políticas de compras para produtos de base florestal.

AUMENTO DA PROCURA POR 
PRODUTOS CERTIFICADOS PEFC
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Enquanto os relatórios de responsabilidade social são já 
uma prática de gestão, as instituições financeiras estão 
a reconhecer a proteção de valor para os seus acionistas 
com a adoção de políticas de aquisição mais ecológicas.

Mais da metade dos consumidores (54 %) consideraram 
que os rótulos de certificação constituem as provas 
mais fiáveis das características ambientais e de 
sustentabilidade de um produto, donde o comércio de 
retalho, marcas próprias e fornecedores de embalagens 
podem ajudar os consumidores, indo ao encontro das 
suas expectativas, através do abastecimento de 
materiais de origem certificada e utilização do rótulo 
PEFC.

A sondagem demonstrou, também, que mais de 80% 
dos consumidores querem que as empresas, que 
adquirem material certificado proveniente de florestas 
geridas de forma sustentável, utilizem os rótulos de 
certificação nos produtos e cerca de um terço dos 
inquiridos disse que procura, ativamente, rótulos de 
certificação em produtos de base florestal.

A sondagem revela, ainda, que 40% dos consumidores 
conhecem uma marca de certificação florestal, sendo 
que 21% reconhece o logótipo PEFC.

A mensagem chave para as entidades certificadas, que 
se pode retirar destes resultados, é que a marca PEFC 
pode trazer benefícios, uma vez que os consumidores 
querem e esperam este tipo de informação nos 
produtos de base florestal.

Ao acompanhar esta tendência, as empresas não só 
acrescentam valor à sua marca, como também ajudam 
a melhorar a forma como os produtos de madeira e de 
base florestal são percecionados a nível global, por via 
do abastecimento em fontes de origem controladas e 
com gestão florestal sustentável.

Base: 1000 homens e mulheres com mais de 16 anos por país.
Questão: Em que medida concorda com a seguinte declaração: 
As minhas escolhas de compras de produtos com rótulo podem 
fazer um diferença positiva para a floresta mundial?

PEFC/GfK Global Consumer Survey - Outubro 2014

As minhas escolhas de compras de produtos 
com rótulo podem fazer uma diferença positiva 
para a floresta mundial



Com o objetivo de aumentar o reconhecimento da marca PEFC e acrescentar valor para mais de 150 empresas abrangidas 
pela certificação de cadeia de responsabilidade, o CFFP/PEFC Portugal dinamizou várias iniciativas sendo a promoção de 
mercado uma prioridade crescente para a Associação.

PROMOÇÃO DA MARCA PEFC
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PRESENÇA EM FEIRAS
Em 2014, o PEFC Portugal 
marcou presença  na FICOR - 
Feira Internacional da 
Cortiça, em Coruche, que 
decorreu entre 29 de maio e 
1 de junho, com o objetivo 
de divulgar o sistema e 
marca PEFC.

A FLORESTA CoMvida
O PEFC Portugal, em parceria com 
a AIFF - Associação para a 
Competitividade das Indústrias da 
Fileira Florestal, esteve presente 
na 51ª Feira Nacional da 
Agricultura, que decorreu entre 7 
e 15 de junho, em Santarém. Com 

o lema “A Floresta CoMvida”, a AIFF criou um espaço 
localizado na zona exterior do pavilhão do CNEMA, para 
dar a conhecer produtos de origem florestal e promover 
atividades lúdicas para os visitantes da Feira. 
O PEFC integrou a iniciativa da AIFF, com a participação 
neste espaço e no workshop “Certificação Florestal – 
uma opção inadiável”.

Guia de Bolso PEFC

Aos visitantes foram distribuídos Guias de Bolso PEFC com informação sobre o sistema e as 
vantagens da certificação PEFC.

©PEFC



No total, o BA distribuiu 100 mil sacos de 
certificados PEFC.

O Banco Alimentar Contra a Fome, em colaboração com 
a CELPA - Associação da Indústria Papeleira, realizou, 
em novembro de 2014, uma campanha pioneira de 
recolha de alimentos com o recurso a sacos de papel, 
em substituição dos tradicionais sacos de plástico.

Nesta ação piloto, a CELPA disponibilizou 100 mil sacos 
de papel com a certificação PEFC.

CAMPANHA BANCO ALIMENTAR USA SACOS 
DE PAPEL CERTIFICADO PEFC
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O Website do PEFC Portugal é o meio de 
comunicação mais reconhecido para obter 
informação sobre a atividade do PEFC.

Em 2014, mais de 500 utilizadores receberam 
diretamente a Newsletter do PEFC Portugal. 

Ao longo do ano, o CFFP disponibilizou informação 
atualizada no espaço notícias, com temas nacionais e 
internacionais da atividade do PEFC.

Neste espaço foi colocada a documentação normativa 
do Sistema Português de Certificação Florestal PEFC 
Portugal, referente ao novo período de reconhecimento 
internacional 2015-20.

WEBSITE PEFC PORTUGAL

RADIX Tree® – O NOVO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO PEFC INTERNACIONAL

Em 2014, o PEFC 
Internacional alterou o 
sistema de registo de 
informação de entidades 
certificadas para o novo 
sistema de informação 
RADIX Tree®.

O novo sistema permite encontrar entidades 
certificadas, produtos certificados e organismos de 
certificação notificados PEFC a nível internacional, 
disponível em: 
http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates



consideraram que as suas expectativas quanto à 
certificação PEFC foram atendidas.

De notar que 100% dos inquiridos responderam que 
comunicam para o exterior e/ou internamente que são 
certificados PEFC, contudo a grande maioria (77%) 
refere que apenas marca cerca de 20% dos produtos 
vendidos com o logótipo PEFC.

A maioria dos inqueridos recorre aos websites nacional 
e internacional e às newsletters para se manterem 
informados sobre a atividade do PEFC, sendo o Website 
do PEFC Portugal o meio de comunicação mais 
reconhecido.

Do inquérito ficou uma clara mensagem para o 
CFFP/PEFC Portugal, para uma colaboração com as 
empresas certificadas no sentido de aumentar a 
consciencialização sobre a marca PEFC e a 
disponibilização de informação, como folhetos, 
brochuras, cartazes, etc., de apoio à divulgação com 
clientes.

Em 2014 o CFFP promoveu um inquérito de 
satisfação no sentido de compreender melhor 
a perspetiva das entidades certificadas PEFC 
sobre uma ampla gama de questões relativas 
ao PEFC e aos serviços prestados pelo PEFC, 
em particular, os relacionados com o 
CFFP/PEFC Portugal.

Os resultados apresentados referem-se apenas ao 
universo de entidades certificadas em Portugal, sendo 
que o mesmo inquérito foi realizado para um universo 
mais abrangente, envolvendo outros países.

Participaram neste inquérito todas as entidades 
certificadas em Gestão Florestal Sustentável e 53% das 
entidades certificadas pela Cadeia de Responsabilidade.

Os resultados demonstraram que antecipar e atender as 
expectativas do mercado é a grande motivação para a 
obtenção da certificação da Cadeia de Responsabilidade 
PEFC, com 57% das respostas. Os resultados 
demonstraram ainda que 74% dos inquiridos 

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO PEFC
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Quais eram as suas expectativas antes de obter a certificação PEFC?



Grupo Portucel Soporcel
(Produto e Fotografia)

Em Portugal, o número de empresas a utilizar 
o logótipo PEFC nos seus produtos é cada vez 
maior.

Esta tendência tem sido mais expressiva na fileira do 
papel, principalmente no segmento da comercialização 
de papel e artigos de papel, sector gráfico e de 
embalagens.

Segundo Raúl Loureiro, Administrador da Fábrica de 
Pode Redonda, a decisão pela certificação PEFC “surge 
como forma de dar resposta às exigências do mercado e 
às preocupações da sociedade, cada vez mais 
consciente da necessidade de preservação dos recursos 
naturais e do ambiente.” Raúl Loureiro disse ainda que 
“este é o primeiro passo de uma estratégia que visa a 
inovação e sustentabilidade dos seus produtos e 
processos.”

Para o Grupo Portucel Soporcel, o maior exportador de 
papel Office no mercado europeu aposta na certificação 
para conseguir colocar os seus produtos em mercados 
mais exigentes e de maior valor acrescentado.

EMBA – Comércio e Indústria de Embalagem, S.A.
(Produto e Fotografia)

UTILIZAÇÃO DA MARCA PEFC
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 A aposta na certificação de Cadeia de Responsabilidade 
está totalmente alinhada com a evolução  da procura 
mundial por produtos de base florestal certificados, que 
continua a aumentar.

Para estas empresas a adesão ao PEFC significa a 
diferenciação no mercado e a possibilidade de 
responder às expectativas dos seus clientes, que 
procuram produtos com garantia de sustentabilidade 
A marca PEFC – símbolo das árvores verdes - sendo 
idêntica em todo o mundo, garante uma fácil e total 
identificação dos produtos certificados.

Através da utilização do logótipo PEFC, as entidades que 
colocam no mercado papel e produtos derivados do 
papel podem comunicar o seu compromisso com a 
sustentabilidade das florestas.

Fernandes & Terceiro - Artes Gráficas, S.A. 
(Produto e Fotografia)



Manutenção do Reconhecimento de Sistema 
Português de Certificação Florestal – PEFC 
Portugal até 2015.

A Avaliação Extraordinária do PEFC Internacional de 
2013 focou-se na revisão da NP 4406 e nas Regras de 
Funcionamento da Comissão Técnica 145, com o 
objetivo de incorporar o conjunto de requisitos do 
PEFC.

A avaliação Extraordinária do PEFC Internacional de 
2013 foi concluída no inicio do ano, assegurando-se, 
assim, a manutenção do reconhecimento do Esquema 
Português de Certificação Florestal até dezembro 2015. 
Esta avaliação foi considerada ad-hoc, não substituindo 
o processo de revisão cíclica e obrigatória dos esquemas 
nacionais.

Como principal resultado foram introduzidas novas 
Regras no Funcionamento da CT 145 e foi publicada a 
4.ª edição da NP 4406 (versão de 2013).

REFERENCIAIS NORMATIVOS
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O ano de 2014 foi muito exigente para a equipa do CFFP no que se refere à gestão dos referenciais 
normativos do Sistema Português de Certificação Florestal – PEFC Portugal. No início do ano, foi 
concluída a Avaliação Extraordinária do PEFC Internacional de 2013, assegurando a manutenção do 
reconhecimento da Norma de Gestão Florestal até dezembro 2015 e, em julho do mesmo ano, 
iniciou-se o processo de revisão cíclica e obrigatória ao Sistema PEFC Portugal, cuja periodicidade é de 
cinco anos.

Renovação do reconhecimento do Sistema 
Português de Certificação Florestal – PEFC 
Portugal para 2015/20.

Com o objetivo de renovar o reconhecimento 
internacional do PEFC para um novo período de 5 anos 
(2015-2020), o CFFP procedeu à revisão global do 
Sistema Português de Certificação Florestal, o que 
incluiu a dinamização de um novo processo normativo 
na Comissão Técnica 145, para a revisão da 
NP440:2013.

A revisão da Norma foi conduzida à luz do novo 
Regulamento de Funcionamento da Comissão Técnica 
145, o que se traduziu na participação mais ampla de 
todas as partes interessadas em todas as fases de 
revisão da norma.

Reunião Plenária da 
Comissão Técnica 145



A NP 4406:2014 veio substituir a edição 
de 2013, aplicando-se um período de 
transição de doze meses, durante o qual 
ambas as edições se encontram em vigor

©PEFC

Em 15 de julho de 2014, o Instituto Português da 
Qualidade publicou a 5ª edição da Norma Portuguesa 
para a Gestão Florestal Sustentável (NP 4406) e, no 
mesmo mês, o CFFP concluiu a revisão documental de 
todo o sistema, com importantes alterações ao nível dos 
critérios de acreditação de organismos de certificação 
para a gestão florestal sustentável, que se espera venha 
a proporcionar uma nova dinâmica ao nível das 
auditorias e, por consequência, do crescimento da área 
certificada em Portugal.

A documentação do Sistema foi submetida ao PEFC 
Internacional para um período de 60 dias de consulta 
pública, iniciando-se, em setembro, o processo de 
avaliação de conformidade da terceira parte, pela 
TJConsulting.

Apesar da avaliação de conformidade ao Sistema PEFC 
Portugal ter sido concluído já em 2015, os resultados 
conhecidos confirmaram a segunda renovação, cuja 
validade se estenderá até 2020.
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Guia para a Aplicação da Norma CdR – 
PEFC ST 2003:2012.

No último trimestre do ano, o CFFP iniciou a tradução 
do Guia para a Aplicação da Norma Internacional CdR 
(PEFC GD 2001:2014). Este documento, que fornece 
orientações para a implementação dos requisitos da 
Norma Internacional Cadeia de Responsabilidade PEFC 
ST 2002:2013, destina-se a todos os utilizadores, 
esperando-se a sua publicação em 2015.

Principais alterações da 5.ª edição da 
NP 4406:2014.

• Alteração da definição de “aderente” de forma a
   incluir a necessidade deste possuir o direito legal
   de gestão.

• Substituição do termo “área aderente” por “área
   certificada”.

• Introdução do termo e definição de “entidade
   gestora” e distinção entre as responsabilidades
   desta e do Responsável pela Unidade de Gestão
   Florestal.

• Introdução do requisito 3.3.8 “Venda de produto
   certificado” que define a informação que deve
   estar incluída na documentação associada ao
   processo de venda.

• Alterações nos requisitos para o planeamento da
   gestão florestal sustentável dos quadros
   indicadores, em especial: Diversidade biológica,
   Proteção do solo e água e Segurança e saúde no
   trabalho;

• Introdução da necessidade de se realizar um
   programa de monitorização interno ao nível dos
   aderentes, nos casos de certificações
   regionais/de grupo;

• Clarificação acerca das responsabilidades do
   Responsável pela UGF regional/de grupo e dos
   Aderentes.

A Norma pode ser adquirida no website 
do Instituto Português da Qualidade



AIFF/PROJETO CERTIFICA +

Em 2014, o CFFP/PEFC Portugal colaborou com a 
Associação para Competitividade da Indústria da Fileira 
Florestal – AIFF, na estruturação do Projeto de 
Certificação Florestal, aprovado pelo Programa 
Operacional Fatores de Competitividade – COMPETE, e, 
posteriormente, na sua execução como parceiro.

O Certifica+ É garantir o Futuro é um projeto que tem 
como objetivo aumentar a certificação florestal, tanto a 
nível da gestão florestal como da cadeia de 
responsabilidade, incluindo os seguintes objectivos 
operacionais:

• Promoção do aumento da área florestal certificada e o
   número de entidades certificadas pela Cadeia de
   Responsabilidade;
• Disponibilização de meios, ferramentas
   e informação adequados às entidades responsáveis
   pelos Sistemas de Gestão Florestal;
• Tornando os processos de implementação e
   manutenção dos sistemas de certificação da Gestão
   Florestal Sustentável e Cadeia de Responsabilidade
   mais céleres e eficazes.

Este Projeto, desenvolvido pela AIFF e pelos 
representantes das três fileiras florestais – APCOR, 
Centro Pinus e CELPA, enquanto copromotores, contou 
com o forte envolvimento do CFFP/ PEFC Portugal, que 
se aliou, na fase de execução, iniciada em 2014.

Para além das ferramentas que serão produzidas para 
as entidades candidatas à certificação, o CFFP espera 
produzir novos suportes de comunicação específicos 
sobre a certificação PEFC.

MENFRI – Promoção da Certificação da 
Floresta Mediterrânica

Durante a PEFC Week de 2014, os representantes do 
PEFC Internacional, PEFC França, Itália, Portugal e 
Espanha e Enrique Doblas, investigador da CREAF 
(Centro de Investigação Ecológica e Aplicações Florestais 
da Catalunha) e coordenador do projeto MENFRI, 
reuniram para discutir o potencial da floresta de sobro 
na zona mediterrânica e promover a sua certificação.

A MENFRI - Rede Mediterrânica de Pesquisa e Inovação 
Florestal é um projeto financiado pela União Europeia 
com o objetivo de promover a cooperação internacional 
na área florestal na região do Mediterrâneo.

 

A MENFRI visa o intercâmbio das melhores práticas, 
contactos e conhecimentos, bem como promover a 
Floresta Mediterrânica como um sector inovador e 
criador de emprego.

O PEFC Portugal associou-se a esta iniciativa conjunta, 
entre o PEFC Internacional, os membros que 
representam os países do Mediterrâneo e a MENFRI, 
para a promoção da certificação da gestão florestal.

NOVOS PROJECTOS & OPORTUNIDADES
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Em 2014, o CFFP iniciou, com o PEFC Espanha, a 
definição de linhas de ação para a concretização de um 
projeto ibérico que vise o aumento dos certificados de 
cadeia de responsabilidade em ambos os países, em 
particular, no sector da cortiça e produtos não lenhosos.

Este projeto visa, essencialmente, valorizar a floresta 
mediterrânica que ocupa quase metade do território 
Português e divulgar os produtos não lenhosos que dela 
provêm, essencialmente a cortiça, pinhão, mel, 
cogumelos, trufas e outros produtos comestíveis.

PROJETO IBÉRICO
PARA A PROMOÇÃO DO PEFC
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Ao nível da adesão do mercado verificou-se um 
acréscimo de 595 certificados de cadeia de 
responsabilidade, totalizando, no final de 2014, um total 
global de 10.591 certificados emitidos, que representam 
15.804 empresas.

A maioria dos certificados de Cadeia de 
Responsabilidade é emitida a empresas sedeadas na 
Europa com 85% e, de seguida, a Ásia (8%), América do 
Norte (4%), Oceânia (2%) e, por fim, América do Sul (1%).

O PEFC é o sistema mais implementado a nível mundial. 
A superfície florestal certificada em 2014 foi de 263 
milhões de hectares, o que representou um acréscimo 
de cerca 10 milhões de hectares relativamente ao ano 
anterior.

A distribuição da superfície certificada PEFC mantém-se 
centrada na América do Norte (58%) e Europa (34%), 
estando a restante área distribuída pela Oceânia (4%), 
Ásia (2%) e América Central e do Sul (2%).

EVOLUÇÃO DO PEFC INTERNACIONAL
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O PEFC conta com 

38 membros nacionais
que desenvolvem e implementam a certificação florestal nos seus países, existindo

36 países com os sistemas de certificação reconhecidos



©PEFC
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UNIVERSO ASSOCIATIVO DO CFFP
PEFC PORTUGAL

Em 2014 o CFFP manteve a política de alargamento da base associativa, cativando o interesse de organizações relevantes 
para a promoção do PEFC. Em resultado aderiam ao CFFP a ANEFA e ACF Minho Lima, diversificando os interesses 
representados na Associação, passando o universo associativo para 13 membros.

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

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

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


