PEFC
PORTUGAL

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.

A NOSSA
VISÃO
SOBRE
O PEFC
PORTUGAL

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.

O PEFC Portugal é uma associação não governamental, sem fins lucrativos,
de iniciativa privada, que tem como principal objectivo, promover a Gestão
Florestal Sustentável e sua comprovação no quadro de referência do
Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).
O PEFC funciona como instrumento de mercado voluntário que se aplica
a todos os elos da cadeia de abastecimento de produtos de base florestal,
desde a floresta até ao consumidor. O PEFC inicia-se na floresta, com
a certificação da Gestão Florestal Sustentável e estende-se ao longo
da cadeia de valor através da certificação da Cadeia de Responsabilidade.
A certificação é sempre realizada por Organismos de Certificação (de terceira
parte), acreditados e notificados, que verificam e atestam o cumprimento
com os critérios de sustentabilidade PEFC. As normas PEFC incluem elevados
requisitos AMBIENTAIS, SOCIAIS, ECONOMICOS E ÉTICOS.
Em 2018, a área florestal em Portugal com certificação de Gestão
Sustentável PEFC foi aproximadamente de 277 mil hectares abrangendo
1.718 proprietários/gestores florestais. Foram registadas 158 empresas com
certificados de Cadeia de Responsabilidade, num total de 415 empresas
abrangidas.
O PEFC é o esquema líder mundial em área florestal certificada com 309
milhões de hectares certificados e mais de 20.000 entidades certificadas
pela cadeia de responsabilidade
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1. DESENVOLVIMENTO DA
CERTIFICAÇÃO EM PORTUGAL
Em 2018 crescemos
em área florestal
certificada, mas
sobretudo, crescemos
ao nível dos pequenos
proprietários aderentes
à gestão sustentável
e às boas praticas
florestais

A área florestal certificada pelo PEFC cresceu 8,6%,
totalizando no final do ano, cerca de 277 mil
hectares. O número de proprietários florestais
aderentes a sistemas de gestão florestal sustentável
duplicou, passando a 1.718 aderentes.
A grande parte do crescimento em área florestal,
teve origem em novos certificados, destacandose a entrada da Attractive Cascade Unipessoal, Lda
(CERNA Portugal), que em conjunto com o
certificado de grupo da ACHAR, reactivado em 2018,
contribuíram com cerca de 11.000 ha. O restante
crescimento resultou da evolução positiva dos
certificados existentes. Em termos absolutos, os
certificados de grupo da Unimadeiras e da ANSUB
foram os que mais cresceram em área florestal
certificada, somando mais de 12.000 ha.

Evolução da Área Florestal Certificada em Portugal
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Distribuição da área certificada PEFC por tipologia de certificado
GFS Regional
13,816 ha
657 aderentes

A área total certificada
distribuiu-se por 16
certificados: 9 de grupo,
dos quais 3 representam
novas entradas em 2018,
4 regionais e 3 individuais.
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GFS Individual
191,082 ha
3 aderentes

GFS Grupo
72,457 ha
1058 aderentes

A área abrangida pelos
certificados de âmbito
individual manteve uma
forte expressão, com 69%
da área total certificada
em Portugal, representando
as áreas privadas de maior
dimensão, sob a gestão da
Indústria da Pasta de Papel.
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Entidades Gestoras de Certificados PEFC
Em 2018 o acréscimo de aderentes à certificação PEFC duplicou, traduzindo-se em
mais de 1.700 proprietários/gestores florestais. Este número, apesar de não constituir
um acréscimo de área significativo é revelador do trabalho das Entidades Gestoras de
Certificados, no reforço da certificação florestal PEFC.
ACF MINHO LIMA (Regional)

A ACF Minho-Lima tem como objetivo promover a certificação florestal
na região NUTS III Minho-Lima (atualmente Alto Minho). No final do
ano, a ACF ML geria 6.294 hectares de floresta certificada PEFC, com
43 aderentes.

1

2

ACF MINHO LIMA (Grupo)

O Grupo ACFML- Certifica Gestão resultou da estratégia de expansão da
ACF ML, para actuação além das fronteiras territoriais da NUT III – Alto Minho.
O Grupo ACFML obteve a concessão da certificação PEFC em 2018, para a
produção de lenho e biomassa de pinheiro bravo, eucalipto e outras espécies
de resinosas e folhosas, sendo constituído por 70 Aderentes que representam
618,64 hectares de área florestal.

ACF BAIXO
VOUGA (ACF BV)

A Associação para a Certificação
Florestal do baixo Vouga é a
iniciativa de âmbito regional mais
antiga. Numa zona onde a
propriedade privada se caracteriza
pela sua reduzida dimensão
e dispersão, esta Associação tem
conseguido crescer ano após ano, contando no final de 2018 com 521
aderentes e uma área de 5.199Ha. Em 2018 a ACF BV promoveu
a constituição da primeira área florestal agrupada (AFA), a AFA da
Panasqueira. Composta por 12 proprietários, titulares de 15
propriedades que totalizam a área total de 11 ha, a constituição desta
AFA revela uma visão comum das vantagens inerentes à adoção de
uma maior escala de gestão.
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UNIMADEIRAS

A Unimadeiras foi a entidade com mais proprietários
florestais aderentes, com mais de 600, 1/3 dos quais
aderiram ao certificado durante o ano 2018. A distribuição
geográfica das áreas certificadas abrange a generalidade
do país, estando mais concentrada na região do Centro
Litoral/Beira Interior Sul (45%), Dão Lafões (10%), Pinhal
Interior Norte (10%) e Ribatejo (11%). As principais
produções são Eucalyptus globulus e Pinus pinaster,
e também outros tipos de produção (e.g.: medronho,
madeiras nobres, resina), embora ainda com expressão
residual.

GGF BIOFLORESTAL

O Grupo de Gestão Florestal BioFlorestal (GGFBioFlorestal), com
sede em Albergaria-a-Velha manteve a composição do ano anterior,
com 5 aderentes e 64,5 hectares. O certificado do grupo abrange
no seu âmbito a produção de rolaria de eucalipto, pinheiro bravo e
manso, cortiça e biomassa.
Relatório de Atividades 2018
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AFLOBEI (GRUPO CERTIBEI)

O Grupo de Gestão Florestal Sustentável da AFLOBEI (GRUPO CERTIBEI) é constituído
por 10 aderentes, cujo património aderente ocupa uma área total de 13.589,07 ha.
Cerca de 9.000 ha tem uso do solo florestal, destacando-se como espécies principais
o pinheiro bravo, sobreiro e eucalipto. Os produtos florestais principais da área aderentes
são a madeira de pinheiro bravo, cortiça, madeira de eucalipto, carvalho spp., freixo
e cupresso, pinha e caça. O grupo tem áreas incluídas no Parque Natural do Tejo
Internacional e na Zona de Proteção Especial do Tejo Internacional, Erges e Ponsul.
Parte da área do grupo está incluída no
Sítio de Importância Comunitária (SIC)
do Cabeção.

ACF PINHAL INTERIOR NORTE (ACF PIN)

A Associação para a Certificação Florestal do Pinhal Interior Norte
(ACF PIN) é responsável pela gestão florestal da região da NUT III
Pinhal Interior Norte. O esforço da Associação traduziu-se num
crescimento em 70% do número de aderentes em 2018.
O âmbito do certificado inclui a produção de lenho de eucalipto e
pinheiro bravo, entre outras folhosas e resinosas, para trituração e
serração bem como a produção de frutos, cortiça, mel e resina.

GEOTERRA

A Geoterra manteve igual a área florestal certificada, com
503,35 ha distribuídos pelos concelhos de Ourém e Tomar,
de 5 membros aderentes. Estão incluídas as propriedades
das Juntas de Freguesia de Seiça, da Sabacheira e de Alburitel.
O âmbito do certificado abrange a madeira e a resina.
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AFLOESTE

A AFLOESTE atua na Região do Oeste em parceria
com 4 Organizações de Produtores Florestais,
apostando nas sinergias das entidades que a
compõem para aumento da área florestal certificada
na região. Em 2018 o certificado regional da
AFLOESTE triplicou a área certificada, passando
a 894,48 hectares de floresta composta por 41
aderentes. A AFLOESTE, dedica-se em especial à
produção de madeira de pinho e eucalipto.
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ANSUB

A ANSUB manteve a progressão ao longo dos anos, tendo
em 2018 alcançado os 27.242,19 ha. Na Unidade de Gestão
de Grupo Florestal são produzidos os produtos: madeira;
cortiça; pinha; pinhão e resina em propriedades privadas
sob a responsabilidade de 34 aderentes da CERTISADO,
localizadas nos concelhos de Ferreira do Alentejo,
Grândola, Mora, Alcácer do Sal, Benavente, Aljustrel,
Monchique, Odemira e Ourique.
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APIFLORA

A APIFLORA – Associação Agro-Florestal
manteve a gestão de 2092,32 ha sob
responsabilidade de 22 aderentes,
localizadas no concelho de Ponte Sor.
O certificado da APIFLORA tem por
âmbito os produtos de madeira, cortiça
e pinha.
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CERNA PORTUGAL

A Attractive Cascade Unipessoal, Lda (CERNA Portugal)
é uma empresa consultora com sede na Galiza - Espanha,
que desenvolve a sua atividade no âmbito da Gestão,
Engenharia e Consultoria Florestal e Ambiental.
O Grupo de gestão da CERNA obteve o certificado de
concessão PEFC em 2018, acrescentando 294 novos
aderentes e uma área total de 5.416,96 ha.
Os aderentes encontram-se distribuídos por diversas
regiões de Portugal, com maior incidência na zona centro
e norte litoral e, ainda na zona centro interior. Em menor
expressão, o grupo tem aderentes localizados noutras
regiões do país, como sejam a região de Lisboa e Vale
do Tejo e Trás-os-Montes.

ACHAR

Em 2018, o Grupo ACHAR retomou o certificado
PEFC para o seu único membro, com uma área de
5.388,82 ha. A área é maioritariamente composta por
eucaliptos e sobreiros, encontrando-se também
povoamentos de pinhal manso e pinhal bravo. Os principais
produtos explorados são a madeira de eucalipto e a cortiça,
existindo também produção de pinha e lenha proveniente
de desbastes.
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Iniciativa CIMBB e APF de Alvelos e Muradal
para a Certificação Florestal PEFC da REGIÃO
DA BEIRA BAIXA

Iniciativa UNAC para a
Certificação Florestal da
REGIÃO DO ALENTEJO

A CIMBB- Comunidade Intermunicipal da Beira
Baixa em parceria com a Associação dos Produtores
Florestais de Alvelos e Muradal, realizou a Sessão
Publica de Apresentação do Processo de Certificação
Florestal para Região da Beira Baixa no dia 8 de
março de 2018, em Oleiros. A sessão contou com a
presença de várias organizações locais, tendo sido
anunciado que o sistema de Gestão estaria numa
fase final de elaboração. A sessão teve também o
propósito de convidar outras partes interessada
na região a participar na iniciativa.

Relatório de Atividades 2018

A UNAC - União da Floresta Mediterrânica,
na pessoa de Conceição Santos Silva,
anunciou como objectivo da organização,
obter a Certificação PEFC no primeiro
trimestre de 2019. O anúncio aconteceu
no seminário de apresentação da
Certificação Florestal Regional PEFC
do Alentejo, realizado pela UNAC a 30 de
novembro, em parceria com o PEFC
Portugal.
A primeira apresentação da Regional
PEFC Alentejo, ocorreu no dia 7 de Julho,
em Ponte de Sôr.
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Empresas e Produtos Certificados
Em 2018 o número de certificados de Cadeia de Responsabilidade – CdR cresceu
17% relativamente ao ano anterior. Esta evolução foi acompanhada de um
aumento em 26% do número de sites abrangidos pela certificação multisite.
O número de certificados de cadeia de responsabilidade PEFC manteve a tendência de
crescimento registada nos anos anteriores, atingido em 2018, 158 organizações, das quais
127 de âmbito individual e 31 multisite.
Evolução do número de Certificados CdR em Portugal (2013-2018)
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O sector que mais cresceu em 2018 foi o sector do mobiliário, com 6 novos certificados.
Este sector abrange as empresas de produção de mobiliário interior e exterior (inclui
equipamento de jardim, pavimentos exteriores, vedações) e carpintaria de construção
(janelas, portas, pavimentos). No entanto, os sectores da madeira em bruto, construção
civil e comércio de madeira, cortiça e outros produtos não lenhosos continuaram a ser
os que agregaram maior número de empresas certificadas, representando, no conjunto,
cerca de 40% do total de empresas certificadas.

Comércio de madeira,
cortiça e outros produtos
não lenhosos 21%

Madeira para ferramentas
e madeira torneada 1%
Pasta, papel e cartão 9%
Embalagens,
sacos e invólucros 9%

Outros 1%
Cortiça e produtos derivados 1%

Gráficas e editoras 11%

Serrações e
carpintarias 15%
Madeira em bruto e
Construção civil 19%
Mobiliário 13%
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A certificação de cadeia de responsabilidade PEFC disponibiliza dois tipos de
certificados: individual e multisite. No caso da certificação individual o certificado
abrange uma única empresa já no caso multisite o certificado abrange diferentes
instalações de uma empresa ou diferentes empresas agrupadas num único
certificado, que se designa, grupo de produtores.

Testemunho Empresa Certificada PEFC
A José Luís Madeiras defende os elevados Padrões para
a Gestão Florestal sustentável como bandeira de boas
práticas na sua cultura empresarial.
A sustentabilidade está diretamente relacionada com
o desenvolvimento económico e material, integrando
e protegendo o meio ambiente, usando os recursos
naturais de forma inteligente para que estes não
escasseiem e se mantenham no futuro.
A José Luís Madeiras procura a exploração dos recursos
florestais de forma controlada, utilizando madeira PEFC.

Observatório
PEFC
O novo serviço de
informação de áreas
florestais e produtos
certificados em
Portugal!

O Observatório PEFC, é um microsite dedicado à
certificação florestal que disponibiliza um mapa interativo
de Portugal com todas as iniciativas de certificação florestal
de âmbito regional, de grupo e individual congregando
num único local o acesso a toda a informação sobre a
certificação florestal PEFC, incluindo:
Informação genérica de caracterização da floresta
Informação sobre as entidades gestoras de certificados
GFS contatos e links para outros websites relevantes.
Documentos públicos do sistema de GFS
Informação sobre a área florestal certificada, composição
dos povoamentos certificados e outros indicadores de
sustentabilidade local/regional.

No Observatório PEFC é possível pesquisar
empresas com a certificação de Cadeia de
Responsabilidade e produtos de base florestal
com a certificação de origem certificada
PEFC, constituindo um verdadeiro guia de
compras para quem procura materiais e
produtos certificados PEFC. O novo serviço
de informação do PEFC Portugal disponibiliza
ainda informação estatística, estudos de
mercado e outros dados sobre a evolução
da certificação PEFC em Portugal e no mundo
apoiando processos de tomada de decisão.
Relatório de Atividades 2018

O Observatório
PEFC está
disponível em:
https://www.pefc.pt/observatorio-pefc
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Sustainable Retail
Summit do Consumer
Goods Forum
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PROTEGER A
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PROTEGER A
VIDA TERRESTRE

Inserida no programa The Consumer Goods Forum, a
Conferência Internacional Sustainable Retail Summit
2018 – SRS, realizou-se pela primeira vez em Portugal
e contou com uma intervenção especial do PEFC.

O PEFC marcou presença na SRS 2018 numa
iniciativa conjunta do PEFC Internacional,
PEFC Portugal e do SFI (Sustainable Forestry
Initiative). Ao longo de três dias, de 24-26 de
Novembro, divulgamos a importância dos
produtos com origem em florestas bem
geridas e certificadas para a medição de
resultados relativamente aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
Os membros do Consumer Goods Forum representantes de grandes cadeias de
distribuição e retalho e Brand Owners de
vários países, ficaram a conhecer como a
gestão sustentável das florestas e a aquisição
de produtos de forma responsável, como a
madeira, podem trazer benefícios de longo
prazo para os negócios, sociedade civil e para
o planeta.
Na Breakfast Session do PEFC levamos
a debate o Contributo da Certificação
Florestal nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, com um painel de oradores onde
estiveram representantes do Consumer Goods
Forum, International Union for Conservation
Nature (IUCN) e a Forestry Initiative, a que se
juntou o testemunho de duas grandes
empresas nacionais, a SONAE MC e a The
Navigator Company.
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Pedro Silva

(The Navigator Company)

Duarte Rocha
(Sonae MC)
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LIGA-TE À
FLORESTA
COM O
PEFC

No Dia Mundial da Terra, voltamos a lançar o
concurso de fotografia “Liga-te à floresta com
o PEFC” assinalando esta data com uma iniciativa
que visou aumentar a consciencialização sobre a
necessidade da gestão florestal sustentável e o
consumo responsável.

Para a atribuição dos
prémios contamos com
a parceria do Instituto
Português de Fotografia
(IPF), Dreambooks,
e Printer Portuguesa.

O concurso teve como objetivo sensibilizar a sociedade
para a importância das florestas e a necessidade de as
gerir de forma sustentável. Nesta edição voltamos a
contar com a colaboração no nosso júri de Margarida
Dias, fotografa profissional, que coordenou a seleção
das 3 imagens vencedoras.

Jorge Meira, 1.º classificado
“Bruma no Fanal” Madeira

Ao todo foram submetidas perto de 1.200 imagens no
nosso hashtag no Instagram #florestapefc.

Martinho Morouço, 2.º classificado
“Quietude” Peneda - Gerês Paulo

Luís Quilhó, 3.º classificado
“Rio Zêzere da N238”

Todas as fotografias do concurso em #florestapefc
Prémio fotografo do Ano PEFC -2018
A 2.ª edição do concurso de fotografia “Liga-te à Floresta
com o PEFC” fez novamente parte de uma iniciativa
conjunta dos membros do PEFC Internacional, que em
2018, contou com 16 países aderentes e mais de 12.000
imagens submetidas.
As fotografias premiadas em cada país ficaram habilitadas
ao Prémio Internacional de Fotógrafo do ano PEFC, no
valor de 3.000 CHF. Em 2018 o prémio foi para o Japão,
para Kyoko Harada com uma imagem da sua família a
colher raízes de bambu, numa prática que representa
uma tradição japonesa milenar.
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Seminário de
apresentação
da Certificação
A Certificação Florestal Regional do Alentejo será a
primeira iniciativa de certificação florestal PEFC à
Florestal
escala das grandes regiões plano de Portugal, o que
significará que as explorações localizadas no Alentejo
Regional PEFC
passarão a estar abrangidas pelo processo de Certificação
do Alentejo
Florestal PEFC, ou seja, qualquer produtor florestal
A UNAC - União da Floresta Mediterrânica, realizou o
Seminário de apresentação da Certificação Florestal
Regional PEFC do Alentejo, em parceria com o PEFC
Portugal, no dia 30 de Novembro, em Lisboa.

na região terá a possibilidade de aderir voluntariamente
à gestão florestal e obter a marca da certificação PEFC.

O PEFC Portugal
reforçou a importância
crescente da madeira
enquanto matériaprima sustentável,
as grandes tendências
futuras para a utilização
da madeira e o papel
fundamental da
certificação para
alcançar os Objectivos
de Desenvolvimento
Sustentável da ONU.
Conceição Santos Silva, anunciou como objectivo da
UNAC, obter a Certificação PEFC no primeiro trimestre
de 2019.
A representante da The Navigator Company, na
pessoa de Maria Teresa Silva, reforçou a mensagem
de compromisso da Companhia em aumentar a
oferta de madeira com certificação de gestão florestal.
A sessão foi moderada pelo Presidente do PEFC
Portugal, João Soveral.

Floresta na Cidade - Grandes
Acções - No Planet B
O Projecto #A Nossa Floresta tem como objetivo global
PROMOVER A AÇÃO NO ÂMBITO DO CONSUMO SUSTENTÁVEL
DE PRODUTOS DE BASE FLORESTAL, dirigindo-se aos jovens
alunos das escolas secundárias do distrito de Lisboa, com os
seguintes objetivos específicos:
Sensibilizar para a importância da gestão florestal sustentável
percetível pela população escolar urbana
Dar visibilidade à certificação dos produtos de base florestal
sustentável
Alertar para a importância das escolhas individuais no âmbito
do consumo sustentável.
Para atingir os objetivos descritos, será lançado, em 2019, às
escolas, um concurso de ideias, cujos prémios incluirão a
materialização dessas mesmas ideias e a sua divulgação.
O projecto obteve aprovação no final do ano e deverá ficar
concluído no início de 2020.
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NO PLANET B é uma iniciativa financiada
pelo Programa de Educação para o
Desenvolvimento e Sensibilização (DEAR)
da C.E., com objetivo de informar e
sensibilizar os cidadãos europeus sobre
diversos temas em linha com os ODS,
apoiando novas ideias e mudança de
atitudes.
BY
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PUBLICAÇÕES

Relatório de Actividades do
PEFC Portugal
A divulgação do Relatório de Actividades do
PEFC Portugal passou para o formato digital.
Para conhecer os números da certificação, a
nossa actividades e o que marcou cada ano
subscreva o nosso Boletim de Notícias ou
siga-nos nas Redes Sociais – Fb e Instagram

Uma Marca Que Importa
Em 2018 publicamos a Brochura “Uma Marca
que Importa”. A Brochura destina-se às
empresas certificadas e tem como objectivo
transmitir as mensagens chave sobre a
valorização dos produtos provenientes da
floresta e impulsionar a competitividade
das empresas florestais através da
certificação PEFC.

Participação
em Projectos,
Fóruns e Eventos
Comissão Técnica 145
O PEFC Portugal promoveu a divulgação e discussão das
normas internacionais do PEFC, em consulta publica em
2018, junto dos seus Associados e Titulares de Certificados e em particular, na Comissão Técnica 145, onde foram
promovidas diversas sessões e reuniões com o envio de
comentários nacionais.

A Importância da Certificação Florestal –
Perspectivas Futuras
O PEFC Portugal esteve presente na sessão solene de
abertura do Seminário: A Importância da Certificação
Florestal, Perspectivas Futuras, organizado pelos alunos
do Mestrado em Recursos Florestais da Escola Superior
Agrária de Coimbra (ESAC). Na ocasião a Secretaria
geral do PEFC Portugal falou sobre os novos desafios
da certificação florestal e a importância dos produtos
de base florestal para o crescimento sustentável,
realçando o papel da profissão do engenheiro silvicultor,
para o desenvolvimento e dinamização de sistemas de
certificação florestal.

Workshop com Grupos de
Certificação “Olhar 2017
e Realizar 2020”, promovido
pela The Navigator Company.
Dia 30 de janeiro, Eixo- Aveiro

Projecto ALTERFOR
O PEFC Portugal participou no grupo de stakeholders, de consulta do projecto ALTERFOR (Alternative
models and robust decision-making methods for
future forest management) um projecto de investigação conjunto da União Europeia, que teve como
objectivo a análise de conceitos de gestão a aplicar
em modelos de gestão florestal alternativos. Este projecto foi concluído em 2018, e os resultados podem
ser consultados em www.alterfor-project.eu
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3. DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL
Aliança
PEFC

309 milhões de hectares de área florestal são geridos de acordo com os padrões de
sustentabilidade do PEFC. Mais de 20.000 empresas e organizações obtiveram a certificação
Cadeia de Responsabilidade PEFC. 49 membros nacionais dos quais 43 têm os seus sistemas
nacionais de certificação reconhecidos pelo PEFC promovem de forma colaborativa a gestão
sustentável das florestas. Novos esquemas de certificação florestal nacionais: Macedónia,
Coreia, Roménia e África do Sul

Países onde
existem certificados
de Cadeia de
Custódia emitidos
Membros do PEFC
com os seus sistemas
reconhecidos

PEFC Forest
Certification
Week de 2018

Membros do PEFC
em vias de obter o
reconhecimento dos
seus sistemas

Em 2018 a PEFC Forest Certification Week
realizou-se em Genebra, na sede do PEFC
Internacional, entre 13 – 17 de Novembro e uma
vez mais incluiu a reunião de Assembleia Geral,
reuniões e workshops dedicados aos membros.
Este ano, a família PEFC reuniu sobre o tema Moving
Forward Together enquadrando a aprovação da nova
Estratégia do PEFC Internacional para 2018-22, onde
foram traçados 3 grandes domínios de acção: 1)
aumento da eficácia na comunicação; 2) Foco na
interdependência para o crescimento e 3) Inovação
e tomou outras decisões importantes, entre as quais
a aprovação das normas revistas em 2018.
Na sessão de abertura da 23ª Assembleia Geral do
PEFC, Ben Gunnerberg, CEO e Secretário Geral do
PEFC Internacional afirmou que a área certificada
a nível mundial representa 10% das florestas mundiais
e que será necessário continuar a promover a
certificação de toda a outra superfície, ainda não
abrangida pela certificação.
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A Norma Internacional do PEFC ST 1002
Requisitos para Grupos de Certificação de
Gestão Florestal contém os requisitos para
a certificação da gestão florestal de grupos
de pequenos proprietários florestais.

A Norma Internacional do PEFC ST 1003
Gestão Florestal Sustentável define os critérios
de certificação de Gestão Florestal Sustentável
para proprietários e gestores florestais, sendo
um documento central e um dos mais importantes para o PEFC e toda a sua aliança de
organizações nacionais.

A 23ª Assembleia Geral do PEFC contou
com a participação de Paola Deda,
chefe da secção Florestal e da Madeira
da UNECE /FAO em Genebra, apresentou
os grandes problemas da indústria têxtil
reforçando o papel das florestas bem
gerida e certificadas para tornar o
sector da moda mais sustentável.

PEFC
Members
Meeting
A PEFC Member Meeting decorreu de 25-27
Abril, em Genebra. Neste encontro a aliança
reforçou a importância da interdependência na
cultura da organização, reconhecendo que o
esforço colectivo é mais eficaz do que o possível
de atingir individualmente, pelos membros.
Mais do que nunca, a família PEFC pretende
adoptar abordagens colectivas para problemas
comuns!
Relatório de Atividades 2018
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EQUIPA E UNIVERSO
ASSOCIATIVO DO PEFC
PORTUGAL
Associados
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 ARAUCO PORTUGAL, S.A.
THE NAVIGATOR COMPANYALTRI FLORESTAL
EUROPAC&C KRAFT VIANA, S.A.
Entidades do Ensino Superior, Investigação e Desenvolvimento
CENTRO PINUS
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel
UÉVORA - Universidade de Évora
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Equipa
Paula Salazar
Secretária-geral
Marina Soares
Gestão de Processos & Marca

Equipa
Paula Salazar
Secretária-geral
Marina Soares
Gestão de Processos & Marca

Contactos
PEFC Portugal
Rua Marquês Sá da Bandeira 74- 2
1069-076 Lisboa | Portugal
t. +351 21 099 51 53
e. geral@pefc.pt

