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Lista de Abreviaturas 

OC Organismo de Certificação 

CFFP Conselho da Fileira Florestal Portuguesa  

IPAC Instituto Português de Acreditação 

PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes 

SPCF Sistema Português de Certificação Florestal/PEFC Portugal 

GFS Gestão Florestal Sustentável 

1 Introdução 

O presente documento descreve os requisitos adicionais do sistema para organismos de 
certificação que actuem na certificação da gestão florestal de acordo com a Norma Portuguesa 
NP4406 "Sistemas de Gestão Florestal Sustentável - Aplicação dos critérios pan-europeus para 
a gestão florestal sustentável".  

Este documento segue a estrutura da ISO/IEC 17021. Não inclui o texto da ISO/IEC 17021, e, 
portanto, deverá ser sempre usado em complemento e com as disposições suplementares do 
organismo de acreditação. Este documento é obrigatório para a aplicação consistente da 
ISO/IEC 17021 em auditorias a sistemas de gestão florestal PEFC. 

Este documento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

2 Referências bibliográficas  

As referências bibliográficas seguintes são indispensáveis para aplicação deste documento. 
Para as referências normativas datadas e não datadas, aplica-se a última edição dos mesmos 
(incluindo eventuais revisões) 

Document Title 

ISO/IEC 17021:2011 
Avaliação de conformidade – Requisitos para organismos que 
fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão (NP EN 
ISO/IEC 17021:2013) 

NP 4406:2014 
Sistemas de Gestão Florestal Sustentável. Aplicação dos critérios 
pan-europeus para a gestão florestal sustentável. 

PEFC ST 2001:2008 
Requisitos para Utilização do Logotipo PEFC (segunda edição 
2010-11-26) 
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3 Definições e terminologia 

Para efeito de aplicação do presente documento, são incluídas as definições da ISO/IEC 17021 
e da norma para a Gestão Florestal Sustentável (NP 4406) e as seguintes: 

3.1 Área certificada 

Área abrangida pelo certificado de conformidade florestal que totaliza o somatório do espaço 
florestal dos prédios rústicos declarados pelos aderentes ou pela entidade individual e que se 
encontra incluída dentro dos limites da Unidade de Gestão Florestal. 

3.2 Organização cliente 

Organização, incluindo uma organização de grupo, que se está a candidatar ou cuja gestão 
florestal foi certificada. 

Nota: No caso de certificação de uma organização de grupo esta será considerada a organização multi-
site. 

3.3 Certificado florestal de grupo (ou certificado florestal regional) 

Um documento confirmando que a organização de grupo cumpre com os requisitos da norma 
de sistema de gestão florestal sustentável e outros requisitos aplicáveis do sistema de 
certificação florestal. 

3.4 Organização de grupo (ou “entidade gestora”) 

Grupo de aderentes representados pelo responsável da unidade de gestão florestal constituído 
com o objectivo de implementar a norma de gestão florestal sustentável e obter a respectiva 
certificação para uma unidade de gestão florestal. 

Nota 1: O termo “organização de grupo” (ou entidade gestora) é equivalente ao termo “organização 
regional/de grupo” (ou entidade gestora regional/de grupo) 

Nota 2: O termo “organização de grupo” é específico para “organizações multi-site”. 

3.5 Site (ou Site florestal) 

Espaço florestal sob gestão de um aderente.   

3.6 Site florestal de micro dimensão  

Corresponde a um site florestal com características particulares. São áreas não sujeitas a 
planos de gestão florestal obrigatórios no âmbito da política florestal nacional, que cumprem 
exclusivamente os códigos de boas práticas florestais e eventuais requisitos adicionais do 
sistema de gestão florestal da organização de grupo. Estes sites correspondem a áreas 
florestais com uma dimensão abaixo dos 2 hectares. 

3.7 Site adicional  

Um novo site ou grupo de sites que serão adicionados a um certificado multi-site existente. 
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3.8 Aderente 

Entidade pública ou privada, titular ou gestora de um ou mais prédios rústicos com direito legal 
de gestão, abrangida pelo certificado de conformidade florestal, que detêm capacidade de 
implementar os requisitos da presente Norma e se compromete por escrito com o sistema de 
gestão florestal que integra. 

Nota: O termo “capacidade de implementar os requisitos da presente Norma” exige que o aderente 
detenha o direito legal da gestão florestal a longo termo e excluiu prestadores de serviços pontuais de 
participarem enquanto aderentes da certificação florestal. 

3.9 Não conformidade maior 

Ausência de, ou falha na implementação e manutenção, de um ou mais requisitos da norma de 
gestão florestal sustentável, que podem resultar num risco sistémico ao funcionamento e 
eficácia da gestão florestal e/ou afecte a confiança das alegações sobre o material proveniente 
de florestas certificadas da organização cliente. 

3.10 Não conformidade menor 

Falha única para concluir os requisitos da norma de gestão florestal que pode não resultar num 
risco sistémico ao funcionamento e eficácia da gestão florestal e/ou afecte a confiança das 
alegações sobre o material proveniente de florestas certificadas da organização cliente. 

3.11 Observação 

Uma evidência da avaliação que não dá garantia de não conformidade mas é identificada pela 
equipa auditora como uma oportunidade de melhoria. 

3.12 Duração de auditoria 

A duração de auditoria é o tempo efectivo medido em dia(s) auditor necessário para a 
realização das actividades de auditoria e é aplicável a todo o tipo de auditorias (concessão, 
acompanhamento, renovação e extensão). 

3.13 Dia auditor 

Regra geral um dia auditor tem a duração de 8 horas (excluindo o tempo de viagens entre sites 
e o tempo das refeições).    

3.14 Auditoria on-site  

Auditoria realizada nas instalações da sede da organização cliente. No caso de auditorias a 
organizações de grupo a auditoria on-site deve ser estendida às áreas do grupo, aplicando-se 
neste caso uma metodologia de amostragem de sites.  



 

PEFC PT 1005:2015 

Revisão: 01 

Data: 2015-01-16 

 

Documento Normativo do CFFP para 
Utilizadores do PEFC Portugal 

Requisitos para Organismos de Certificação 
que actuem na Certificação da Gestão 
Florestal de acordo com a NP 4406  

Página 5/20 

 

5 

 

4 Princípios 

4.1 Generalidades 

Os critérios pelos quais a gestão florestal da organização cliente é avaliada são os 
estabelecidos na última versão da norma Português de gestão florestal (NP4406) e os 
apêndices obrigatórios aplicáveis.  

Nota: A versão mais recente da norma está disponível a partir do Website oficial do IPQ www.ipq.pt   

4.2 Imparcialidade 

4.3 Competência 

4.4 Responsabilidade 

4.5 Transparência 

4.6 Confidencialidade 

4.7 Capacidade de resposta a reclamações  

5 Requisitos gerais  

6 Requisitos de estrutura 

O comité para a salvaguarda da imparcialidade pode incluir um representante do CFFP. Pelo 
menos, o CFFP deve ser informado sobre esta opção. 

7 Requisitos dos recursos 

7.1 Competências da gestão e do pessoal  

O OC deve assegurar que possui competências técnicas sobre as implicações económicas, 
sociais e ambientais associadas à actividade florestal e nos critérios de certificação florestal.  

7.2 Pessoal envolvido nas actividades de certificação  

7.2.1 Auditores 

Os auditores devem cumprir os requisitos e competências de qualificação adicionais de acordo 
com o estabelecido PEFC PT 1003:2014. 

O OC deve ter um procedimento documentado com vista a assegurar que os auditores têm os 
atributos pessoais, conhecimento e competências, de acordo com as secções 7.1, 7.2, 7.3.1 e 
7.3.2 da ISO 19011.  
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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 OC Acreditado e 
Notificado PEFC para actuarem no âmbito da certificação do Sistema PEFC Portugal. 

7.2.1.1 Formação Escolar 

O OC deve assegurar que 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. 

7.2.1.2 Formação em Gestão Florestal Sustentável 

O OC deve assegurar que os auditores, nos últimos dois anos, tenham participado em 
programas de formação sobre gestão florestal que sejam reconhecidos pelo CFFP. 

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 CFFP. Estas entidades são 
responsáveis por verificar a aptidão do auditor na formação recebida assegurando que os 
mesmos possuem competência, conhecimento e compreensão. 

O CFFP deve definir nesta matéria cursos de formação específicos no esquema PEFC 
Portugal, assegurando desta forma o bom entendimento dos critérios de certificação em 
relação aos quais é conduzida a auditoria de certificação da gestão florestal.  

7.2.1.3 Competências 

O OC deve assegurar que os candidatos a auditores demonstram capacidade de aplicar os 
conhecimentos e competências nas seguintes áreas: 

� 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. 

O OC deve assegurar que os candidatos a auditores demonstram capacidade terminologia, 
conhecimentos, compreensão e competências nas seguintes áreas 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; 
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� 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. 

� Aplicação dos rótulos PEFC no produto e alegações PEFC. 

7.2.1.4 Experiência Profissional 

Os candidatos a auditor devem 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, 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. 

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. 

7.2.1.5 Experiência em auditoria  

Para uma primeira qualificação de um auditor, o OC deve assegurar que o auditor realizou, nos 
últimos 3 anos, auditorias de GFS a pelo menos quatro organizações cliente, sob a liderança 
de um auditor qualificado. O número de auditorias GFS 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. 

i. 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. 
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ii. 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. 

7.2.1.6 Manutenção de competências 

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. 

7.2.1.7 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). 

7.2.2 Equipa auditora 

A equipa auditora deve ser composta por auditores que cumprem os requisitos da PEFC PT 
1003:2014. Em certos casos pode ser necessário recorrer a peritos de uma determinada área 
técnica para complementar as competências da equipa auditora.  

8 Requisitos de informação 

8.1 Informação publicamente acessível  

O OC deve dispor de informação, disponível a pedido, sobre o processo de certificação PEFC, 
incluindo os critérios de certificação de gestão florestal sustentável e informação para registo 
de detentores de licenças PEFC e os custos totais associados. 

O OC deve ainda dispor de informação sobre o processo de certificação, em particular o 
carácter público da informação do sistema de gestão florestal sustentável na fase de consulta 
pública e posteriormente do relatório resumo de auditoria. 

8.2 Documentos de certificação 

Os certificados de conformidade de GFS são de 3 anos, devendo ocorrer auditorias de 
acompanhamento anuais.  

O certificado de conformidade de GFS é um documento emitido pelo OC tendo como 
destinatário o cliente e deverá conter, obrigatoriamente, a informação seguinte: 

(1) o nome e morada da sede da organização cliente;  
(2) o âmbito da certificação e a norma de referência (e respectiva versão), que foram 

verificados na auditoria. No caso de certificados de organizações de grupo assegurar que 
é claro que as actividades certificadas são realizadas pelo conjunto de sites listados; 

(3) a identificação do OC; 
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(4) o símbolo de entidade acreditada como definido pela entidade acreditadora e o respectivo 
número de acreditação; 

(5) as datas de emissão, extensão ou renovação e de validade do certificado ou data para 
renovação. A data efectiva do certificado não deve ser anterior à data da decisão de 
certificação; 

(6) o número de licença de uso do logotipo PEFC (opcional);  
(7) um anexo ao certificado com a cartografia da(s) área(s) abrangida(s) validada pelo 

certificador, se solicitado pelo CFFP/PEFC Portugal; 
(8) No caso da certificação de grupo (nível de grupo e regional) um anexo identificando:  

a) todos os sites abrangidos pelo certificado, respectivas áreas e o seu somatório;  
b) a lista de todos os aderentes, incluindo os seus contactos.  

No caso de certificações de grupo, o OC pode ainda emitir um sub-certificado para cada site 
(abrangido pelo certificado do grupo) à organização de grupo, na condição de que o mesmo 
mantem o âmbito, ou um sub âmbito do certificado, e que inclui uma referência objectiva ao 
certificado principal. A vigência do sub-certificado é a mesma que for conferida ao certificado-
mãe. 

8.3 Directório dos clientes certificados 

8.4 Referência à certificação e ao uso de marcas 

8.5 Confidencialidade 

O OC deve informar a organização cliente de que está obrigado a fornecer informações ao 
CFFP, e que estas ficarão publicamente acessíveis.   

Esta informação inclui os elementos de identificação da entidade certificada (designação legal 
da entidade certificada, morada e contactos, volume de negócios (que será mantido 
confidencial), identificação do responsável, cargo e contactos), cópia do certificado (número do 
certificado, âmbito e produtos abrangidos pela certificação da gestão florestal, área da unidade 
de gestão florestal e da floresta certificada) e o relatório público de resumo da auditoria. No 
caso de certificação florestal de grupo deve ainda ser incluída informação sobre as 
propriedades incluídas no certificado, com a identificação do nome do aderente, nome da 
propriedade, localização, área, ocupação do solo e produções comercializadas.  

Para cumprir o requisito de confidencialidade da ISO/IEC 17021, o OC deve ter o 
consentimento escrito da organização cliente devidamente assinado acerca da disponibilização 
da informação ao CFFP. 

9 Requisitos dos processos 

9.1 Requisitos gerais 

9.1.1 Programa de auditoria 

O OC deve estabelecer procedimentos documentados para:  

� organização e estruturação das auditorias atendendo que as mesmas devem ser 
previamente planeadas e preparadas, garantindo a afectação de recursos adequados e a 
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clara compreensão, de cada elemento da equipa auditora, das suas funções e 
responsabilidades, incluindo o auditor coordenador.  
 

� auditorias conduzidas no âmbito da certificação de organizações de grupo. Este 
procedimento, que inclui a revisão documental e registos, auditoria on-site, etc., deve 
estabelecer o modo como o OC decide que os requisitos de gestão florestal estão 
efectivamente aplicados a todos os sites e que todos os critérios da norma de gestão 
florestal são cumpridos. 

� organização e estruturação de processos de consulta publica ao sistema de gestão 
florestal, atendendo que os mesmos devem ser previamente planeados e preparados, 
garantindo que informações relevantes sobre as opiniões das partes interessadas são 
incluídas como uma evidência de auditoria sempre que apropriado. 

9.1.2 Plano de auditoria,  

No caso de certificações multisite, o plano de auditoria deve incluir a lista dos sites a serem 
amostrados.  

9.1.3 Selecção da equipa auditora e tarefas  

No caso da certificação de organizações de grupo, onde seja necessário designar mais do que 
uma equipa auditora para avaliação/acompanhamento da rede de sites, o OC deve ter 
disposições para apresentar um único relatório com as constatações das equipas auditoras 
envolvidas consolidadas.   

9.1.4 Determinação da duração da auditoria  

9.1.4.1 Determinação da duração da auditoria por um OC 

9.1.4.2 Determinação da duração da auditoria pelo CFFP/PEFC Portugal 

Na determinação da duração da auditoria de concessão de 1.ª fase, o OC deve considerar os 
seguintes indicadores: 

a) Os requisitos da norma de gestão florestal sustentável (NP 4406), 
b) Dimensão e complexidade das operações da organização cliente, condições geográficas e 

naturais; 
c) Actividades subcontratadas incluídas no âmbito da norma de gestão florestal (NP 4406) 
d) Os resultados de eventuais auditorias anteriores, incluindo as auditorias ao sistemas de 

gestão da organização cliente, 
e) O número de sites da entidade cliente e outras considerações multisite 
f) Qualidade/nível de confiança do programa de monitorização interno. 

Na determinação da duração da auditoria de concessão de 2ª fase o OC deve começar pela 
determinação da amostra de sites, de acordo com o anexo deste documento. O OC pode 
atribuir os critérios que considere relevantes para a organização cliente e atribuir a cada critério 
factores de ajustamento de redução ou de aumento. Em qualquer dos casos a justificação 
deverá ficar registada.  
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O OC pode incluir técnicas de auditoria remota como, por exemplo, utilização de ferramentas 
web interactivas, reuniões web, teleconferências e/ou verificação electrónica dos processos da 
organização cliente. Estas actividades devem estar identificadas no plano de auditoria e o 
tempo despendido nestas actividades deve ser considerado como contributo para o total da 
duração de auditoria on-site.  

Se o OC planear uma auditoria em que as actividades de auditoria remota representam mais 
de 30% da duração da auditoria on-site planeada, o OC deve justificar o plano de auditoria e 
manter registos das justificações que serão disponibilizadas ao IPAC, para verificação. É 
improvável que as actividades de auditoria remota representem mais de 50% da duração total 
do tempo de auditoria. 

Quando haja um número significativo de sites florestais a auditar em visitas de campo os 
mesmos devem ser agrupados por áreas, freguesias, concelhos ou regiões, dependendo da 
dimensão e dispersão do grupo de certificação. 

Ao longo do ciclo inicial de 3 anos a duração das auditorias de acompanhamento devem ser 
proporcionais ao tempo despendido na auditoria de certificação inicial (fase 1 e fase 2) com a 
quantidade de tempo total despendido anualmente em actividades de acompanhamento, ou 
seja, cerca de 1/3 do tempo despendido na auditoria de certificação inicial.  

9.1.4.3 Duração mínima de auditoria 

9.1.5 Amostragem multi-site 

Os requisitos para avaliação de organizações de grupo ou multisite (certificação florestal 
regional e de grupo) são definidos no anexo 1 deste documento. 

9.1.6 Comunicação das tarefas da equipa auditora 

9.1.7 Comunicação sobre os membros da equipa auditora 

9.1.8 Comunicação do plano de auditoria 

9.1.9 Realização de auditorias on-site 

9.1.10 Relatório de auditoria 

O OC deve apresentar à organização cliente o relatório da 1ª fase antes da passagem à 2ª 
fase.  

O conteúdo dos relatórios das auditorias de 2ª fase, auditorias de acompanhamento e 
auditorias de renovação deve: 

a) Incluir a recomendação da equipa auditora sobre a certificação da organização cliente ao 
OC; 

b) Ser suficiente para que o OC tome uma decisão informada sobre a certificação 
c) Permitir a rastreabilidade das evidências objectivas sobre as quais a avaliação foi baseada 

para estabelecer a conformidade ou não conformidade com os requisitos da norma de 
gestão florestal. 
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d) Incluir as constatações, classificadas em não conformidades maiores, não conformidades 
menores e observações, relativamente à implementação e eficácia do sistema de gestão 
florestal. 

e) Quando possível, incluir sugestões para a melhoria contínua 
f) Suportar as conclusões alcançadas pela equipa auditora 
g) Quando aplicável, os relatórios (por exemplo, de auditoria de acompanhamento e de 

renovação) devem documentar a resolução de não-conformidades anteriormente 
detectadas.  

Adicionalmente, o relatório deverá conter o sumário da área florestal certificada e os resultados 
(ou seja, o Relatório Resumo), de que o gestor florestal irá publicamente disponibilizar às 
partes interessadas relevantes. 

Na concessão e renovação de certificação é ainda elaborado um sumário do relatório de 2.ª 
fase (ou seja, um relatório resumo). Este relatório resumo de auditoria é produzido pelo OC e 
deve conter, no mínimo, informação sobre a área florestal certificada, identificação da 
organização cliente, âmbito do certificado, descrição sucinta do sistema de gestão florestal, 
designadamente dos elementos de divulgação pública, sumário das constatações identificadas 
em auditoria incluindo evidências da consulta pública sempre que apropriado. Deve ser 
excluída informação confidencial. 

Este relatório resumo é um documento de acesso público sobre o processo de certificação da 
gestão florestal sustentável pelo que deverá ficar disponível no Website da organização cliente 
e do CFFP. 

Quando aplicável, os relatórios (por exemplo, de auditorias de acompanhamento e de 
renovação) devem documentar a resolução de cada não conformidade anteriormente 
detectada. 

9.2 Auditoria de concessão e certificação  

9.2.1 Candidatura 

O OC pode aceitar candidaturas à certificação por parte dos representantes autorizados da 
organização cliente, responsáveis pela gestão florestal regional, de grupo ou individual. O OC 
deve verificar nesta fase, o âmbito da certificação desejado e as informações da organização 
cliente, que devem, no mínimo, conter a seguinte informação: 

a) denominação legal da entidade, morada e caracterização jurídica, 
b) procedimentos documentados relativos ao sistema de gestão florestal da organização 

cliente como definido na norma de gestão florestal, 
c) descrição da área da organização cliente e sua localização,  
d) a área aderente abrangida pelo sistema de gestão florestal.  

O OC deve confirmar à organização cliente que esta informação foi recebida.  

9.2.2 Análise da candidatura  

No caso de organizações de grupo, o procedimento do OC deve assegurar que a análise inicial 
da candidatura identifica a escala e complexidade das actividades abrangidas pelo sistema de 
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gestão florestal submetido a certificação e a informação que sirva de base à determinação do 
nível de amostragem.  

O OC deve identificar a função central da organização cliente que será o interlocutor contratual 
para a realização da auditoria. O contrato deverá permitir ao OC ter acesso a todos os sites da 
organização do grupo de certificação da organização cliente. 

9.2.3 Auditoria de concessão  

Os critérios de auditoria de certificação de gestão florestal sustentável para organizações de 
grupo (nível de grupo ou regional) e organizações individuais, incluindo definições, são os 
estabelecidos pela NP4406. Devem ser verificados, de forma suplementar, os seguintes 
critérios de certificação: 

(1) para organizações de grupo, verificar a aplicação dos requisitos relacionados com as 
funções e responsabilidades da entidade de grupo e do modelo de participação dos 
aderentes, descrito no anexo relevante da NP4406; 

(2) quando o sistema de gestão florestal se encontra aplicado e em funcionamento, verificar o 
cumprimento dos requisitos descritos no PEFC ST 2001:2008 (Requisitos para utilização 
do logotipo PEFC) e fazer o controlo do uso da marca e logotipo PEFC, incluindo 
declarações de inclusão de aderentes/áreas florestais no certificado emitidas pela 
organização cliente;  

(3) quando exista uma certificação ISO 9001, ISO 14001 ou EMAS (com um certificado 
acreditado válido), incluir a verificação dos requisitos estabelecidos na NP 4406 relativos à 
demonstração da gestão florestal sustentável. Não é necessário proceder à avaliação 
separada para a gestão florestal sustentável, desde que a entidade integre o referencial 
num sistema de gestão único. Contudo uma certificação ISO 9001, ISO 14001 ou EMAS 
não é uma pré-condição para um certificado de gestão florestal sustentável; 

(4) conduzir a consulta publica ao sistema de gestão florestal e recolher as opiniões das 
partes interessadas como evidências de auditoria, sempre que aplicável. 

Nota: A Norma Portuguesa 4406 é uma norma para a gestão florestal sustentável reconhecida pelo PEFC 
Council, pelo que cumpre a norma PEFC ST 1002:2010 (Group Forest Management Certification  - 
Requirements) e a ST1003:2010 Sustainable Forest Management - Requirements. 

9.2.3.1 Auditoria de 1ª Fase  

O OC deve realizar uma auditoria de 1ª Fase para determinar a conformidade da 
documentação com os critérios de auditoria. O âmbito desta auditoria inclui: 

� confirmação do âmbito e objectivo da auditoria de certificação; 
� auditar a documentação do sistema de gestão florestal do cliente; 
� avaliar condições específicas da área a certificar;  
� avaliar os procedimentos para auditorias internas e de integridade do sistema e a sua 

eficaz implementação; 
� determinar a conformidade da organização cliente com as regras de utilização do logotipo 

PEFC e a sua efectiva implementação;  
� finalizar o plano de auditoria para a auditoria de 2.ª Fase.  
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O relatório da auditoria de 1.ª fase deve ficar disponível para a organização cliente. No final da 
auditoria de 1.ª fase, o resultado da consulta pública deve estar disponível.  

Se necessário, o OC pode incluir uma visita à sede da organização cliente (visita on-site), caso 
haja acordo por ambas as partes. 

9.2.3.2 Auditoria de 2ª Fase  

A auditoria de 2.ª fase será efectuada no escritório e na área da organização cliente. O plano 
de auditoria para a auditoria de 2.ª fase é adaptado em função das conclusões da auditoria de 
1.ª fase.  

A auditoria de 2.ª fase deve avaliar a eficácia da implementação da norma de gestão florestal 
nas áreas de gestão florestal definidas. 

9.2.4 Conclusões da auditoria de concessão  

Como resultado da auditoria, é elaborado e apresentado à organização cliente um relatório, de 
acordo com a seção 9.1.10 deste documento.  

Consequentemente, a organização cliente estuda os resultados e prepara uma resposta 
descrevendo as acções correctivas a serem realizadas, de modo a corrigir adequadamente 
eventuais não-conformidades (menor e/ou maior) identificadas no relatório. O plano de acções 
correctivas, incluindo um calendário para a implementação deve ser revisto e aprovado pelo 
OC. 

O prazo para a conclusão da(s) acção(ões) correctiva(s) para as não conformidades maiores 
identificadas na auditorias de acompanhamento e a sua verificação pelo OC deve seguir as 
regras próprias deste organismo, mas não deve exceder 3 meses. A(s) ação(ões) corretiva(s) 
para  as não conformidades menores devem ser verificadas o mais tardar durante a auditoria 
seguinte. 

Contudo, devido à natureza da actividade florestal poderá acontecer que a execução das 
acções correctivas propostas pela organização cliente estejam condicionadas a uma escala 
temporal relativamente mais longa. Nestas circunstâncias a emissão ou renovação de 
certificados é possível embora condicionada à avaliação do impacte das acções correctivas 
pelo OC no mais curto espaço de tempo possível.  

As acções correctivas para todas as não conformidades identificadas em auditoria de 
concessão, acompanhamento e renovação devem ser verificadas pelo OC em visitas ou outras 
formas de verificação apropriadas. 

Em certificações de grupo, sempre que sejam identificadas não conformidades ao nível de um 
site individual, quer por via das auditorias de controlo interno da organização cliente, ou de 
auditorias conduzidas pelo OC, deve ser iniciado um processo de averiguação para determinar 
se os outros sites podem ter sido afectados.  

Neste caso, o OC deve exigir à organização cliente a análise das não conformidades para 
determinar se as mesmas constituem uma falha comum na gestão florestal em todos os sites. 
No caso em que tal ocorra, as acções correctivas devem ser tomadas ao nível da entidade de 
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grupo assim como dos sites individuais. Não sendo o caso, a organização cliente deverá ser 
capaz de demonstrar ao OC a justificação necessária para limitar as acções de seguimento. 

O OC deve requerer evidências destas acções e aumentar a frequência da amostra até ficar 
confiante de que controlo foi reestabelecido.  

Se as não conformidades indicarem uma falha comum na gestão florestal com efeito no 
funcionamento global do grupo de certificação, a certificação multisite da organização cliente 
deverá ser negada até as acções correctivas sejam resolvidas satisfatoriamente. Não é 
admissível que, numa tentativa de resolver as dificuldades criadas pelas não conformidade 
existentes num site individual, a organização cliente exclua do âmbito o site “problemático” 
durante o processo de certificação.  

9.2.5 Informação para a concessão de certificação  

Na sequência da decisão positiva o OC emite o certificado de conformidade e remete-o à 
organização cliente, com cópia ao CFFP/PEFC Portugal no período correspondente ao mês 
civil em que foi emitido o certificado.  

O OC deve remeter à organização cliente e ao CFFP o resumo do relatório de auditoria em 
formato digital para que este possa ser publicamente disponibilizado às partes interessadas 
relevantes. 

9.3 Actividades de acompanhamento  

O OC deve proceder a avaliações anuais ao sistema de gestão florestal certificado. A data da 
primeira auditoria de acompanhamento a seguir à auditoria de concessão não deverá exceder 
mais de 12 meses do último dia da auditoria de 2ª fase. 

As actividades de acompanhamento devem ser planeadas para que áreas e funções 
representativas da organização cliente sejam abrangidas.  

Compete à organização cliente estabelecer um procedimento para a adesão/exclusão de sites 
que deverá assegurar o cumprimento total dos requisitos de certificação do sistema de gestão 
florestal ao nível de cada site. A organização cliente é responsável por manter a lista 
actualizada de todos os participantes, incluindo os seus contactos e identificação das suas 
propriedades florestais e informar o OC acerca de qualquer actualização à mesma. 

Entre auditorias o OC deve considerar os pedidos de actualização de sites pela organização 
cliente e incluir os mesmos no anexo ao certificado da organização de grupo para que possam 
ser consideradas imediatamente como áreas certificadas. Estas alterações são consideradas 
pouco significativas pelo que não carecem de uma avaliação extraordinária do OC, sendo 
avaliadas no âmbito das auditorias de acompanhamento.    

Caso se verifique um crescimento de área extraordinário a organização cliente poderá requerer 
a antecipação das actividades de acompanhamento com o objectivo de obter a comprovação 
da eficiência e robustez do sistema de gestão implementado pelo OC.   

Nas auditorias de acompanhamento devem ser verificados, pelo menos, os aspectos 
seguintes: 
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� a robustez do sistema de gestão florestal implementado no que respeita à inclusão e/ou 
exclusão de sites; 

� cumprimento com a legislação e regulamentos relevantes nas áreas e funções 
seleccionadas para a auditoria de acompanhamento em questão; 

� revisão do progresso das actividades planeadas; 
� amostragem das actividades de campo desenvolvidas; 
� utilização do logotipo e marca PEFC (PEFC ST 2001:2008) e as declarações emitidas aos 

aderentes acerca da sua inclusão e/ou exclusão no certificado pela organização cliente, 
quando aplicável.  

Em cada auditoria de acompanhamento anual, o OC deve informar o CFFP das conclusões da 
mesma remetendo para o efeito o formulário de registo PEFC GFS devidamente actualizado, 
assinado e datado pela organização cliente. 

Entre auditorias o OC deve remeter ao CFFP cópia de todas as actualizações à listagem de 
aderentes anexa ao certificado, requerida pela organização cliente.  

9.4 Renovação da certificação  

9.5 Auditorias especiais 

9.5.1 Auditoria de Extensão  

Devem ser incluídas auditorias de extensão com vista à inclusão de novos produtos florestais 
lenhosos ou não lenhosos. Neste caso a organização cliente deve informar o OC acerca da sua 
intenção e acordar o mecanismo para inclusão dos novos sites onde são aplicados os 
requisitos específicos de gestão florestal para esses novos produtos. 

9.5.2 Auditoria Extraordinária   

9.6 Suspensão, cancelamento ou redução do âmbito de certificação 

O certificado pode ser retirado na sua totalidade, caso a sede da organização de grupo ou um 
número significativo de sites não cumpra os critérios necessários à manutenção do certificado.  

O OC deve informar imediatamente o CFFP, por escrito, se a certificação for cancelada, 
suspensa ou se o seu âmbito for alterado. O OC deverá informar o CFFP das razões da 
alteração do estatuto do certificado da organização cliente, no mesmo mês civil à comunicação 
inicial.  

Nesta situação, a entidade certificada deixará de constar no registo PEFC e não poderá usar o 
respectivo logótipo até a situação ser ultrapassada.  
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9.7 Recurso   

9.8 Reclamações  

10 Período de Transição  

O presente documento tem efeito imediato no âmbito de novas concessões de certificados de 
gestão florestal sustentável. Para certificados já emitidos aplica-se um período de 6 meses de 
transição para adequação dos OC aos requisitos do ponto 9.1.4 do presente documento. 

11 Critérios de Transição  

Os OC devem cumprir totalmente os critérios de acreditação estabelecidos no presente 
documento, de acordo com os seguintes critérios de transição: os OC poderão admitir, para um 
período de dois anos, a partir do pedido do processo de acreditação, auditores que cumpram 
os requisitos listados no PEFC PE ST 1003:2014, à excepção da experiência em auditoria. 
Durante o processo de transição poderão comprovar o cumprimento para com os requisitos de 
qualificação dos auditores através da presença de peritos em grupo de auditorias com 
experiência em sistemas de gestão da qualidade e ambiente, desde que eles tenham recebido 
a formação específica nas normas relevantes do esquema PEFC Portugal reconhecida pelo 
CFFP.  
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Anexo 1 – Amostragem em Auditorias On-Site  

Este anexo destina-se a estabelecer os critérios de amostragem para auditorias de certificação 
de gestão florestal na organização do cliente com uma rede de sites assegurando que a 
auditoria fornece a adequada confiança na conformidade do sistema de gestão florestal da 
organização cliente (e de todos os seus sites) com a norma NP 4406 e que a auditoria é prática 
e possível quer em termos económicos como operativos. 

Em qualquer auditoria, seja esta de concessão, acompanhamento ou renovação, a sede da 
organização cliente deve ser verificada.  

1. Metodologia  

a. Tamanho da amostra 
 
O OC deve implementar um procedimento para determinar o tamanho da amostra que deverá 
seguir o método de cálculo seguinte: 

� Auditoria de concessão: O tamanho da amostra é a raiz quadrada do número de sites 

aplicado o coeficiente de 0,6 ( xy 6,0= ), arredondado ao número inteiro superior.  

� Auditoria de acompanhamento: O tamanho da amostra é a raiz quadrada do número de 

sites a dividir por 4, aplicado o coeficiente de 0,3 ( )4/(3,0 xy = , arredondado ao 

número inteiro superior.  
� Auditoria de renovação: O tamanho da amostra deve ser igual ao de uma auditoria de 

concessão. Nos casos em que o sistema de gestão florestal se comprove suficientemente 
robusto e efectivo no período do certificado, o tamanho da amostra deve ser reduzido à raiz 

quadrada do número de sites, aplicando o factor de 0,5 ( xy 5,0= ), arredondado ao 

número inteiro superior.   
� Auditoria de extensão: O tamanho da amostra é a raiz quadrada do número de sites cujo 

âmbito se pretende verificar, aplicando-se o coeficiente de 0,4 ( xy 4,0= ). 

� Auditoria extraordinárias: Aplica-se aos sites sob denúncia/reclamação. No caso da 
denuncia ser generalizada à área sob gestão da organização cliente o tamanho da amostra 
é a raiz quadrada do número de sites a dividir por 4, aplicando-se o coeficiente de 0,3 

( )4/(3,0 xy = . 

O tamanho da amostra no site, deve ser, no mínimo, 5% da área do site. O tamanho da 
amostra pode aumentar de forma a assegurar os critérios de selecção de amostragem 
multisite. 
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b. Critérios de selecção da amostra 
 
A amostra para auditorias de concessão, acompanhamento ou renovações deve ser 
determinada separadamente por categorias de sites florestais. A representatividade deve ter 
por base os critérios seguintes: 

� Tipologia de gestão de propriedade (floresta privada, baldios, pública, Zonas de 
Intervenção Florestal (ZIF), etc.) 

� Tamanho da propriedade (diferentes classes de tamanho) 
� Regiões biogeográficas (por exemplo: lezírias, serras, zonas montanhosas) 
� Actividades de gestão florestal. 

c. Selecção da amostra 
 
A amostra deve ser composta por uma parte seleccionada de acordo com os indicadores 
referidos e uma outra parte aleatória, na proporcionalidade de 75% e 25% respectivamente.  

A parte seleccionada deverá garantir que o conjunto abrange as diferenças mais 
representativas entre sites ao longo do período de validade do certificado. 

Para além dos indicadores descritos em b) a selecção da amostra deve incluir os seguintes 
aspectos: 

� Resultados de auditorias internas ou auditorias de certificação anteriores 
� Registos de reclamações e outros aspectos relevantes das acções correctivas ou 

preventivas 
� Variações significativas dos processo produtivos dos sites  
� Alterações desde a última auditoria de certificação 
� Dispersão geográfica   

Dependendo das condições específicas da organização de grupo o OC pode aplicar um 
procedimento para subamostragem em sites de micro dimensão. Considerando que os micro 
sites florestais constituem áreas de baixo risco atendendo à sua contribuição para o sistema de 
gestão florestal global o OC deve aplicar factores de amostragem mais baixos do que os 
referidos no ponto 1.a. 

Esta selecção não tem que ser feita no início do processo de avaliação. Também pode ser feita 
assim que a auditoria nas instalações sede da organização cliente estiver concluída. Em 
qualquer caso a organização cliente deve ser informada dos sites que compõem a amostra. Tal 
pode acontecer com um aviso com pouca antecedência, mas deverá permitir o tempo 
adequado à preparação da auditoria pela organização cliente.  

d. Factores de ajustamento na determinação do tamanho da 
amostra 

 
O procedimento para determinar o tamanho da amostra pode ser ajustado pelo OC atendendo 
aos seguintes factores: 
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Aumento do tamanho da amostra 

� dimensão e complexidade das operações da organização cliente, condições geográficas e 
naturais; 

� resultados de auditorias anteriores, incluindo as do sistema de gestão da organização 
cliente; 

� número elevado de modelos de gestão florestal 
� opiniões de partes interessadas (o resultado da consulta às partes interessadas deve estar 

disponível como evidencias para a auditoria de 2ª fase, se apropriado.) 

Diminuição do tamanho da amostra 

� elevado nível/qualidade de confiança do programa interno de monitorização.  
� reduzido número de modelos de gestão florestal  
� uniformidade dos sites 
� elevado número de sites florestais de micro dimensão  
� actividades florestais idênticas praticadas em todos os sites florestais onde existam 

evidências que as mesmas são realizadas com o mesmo grau de desempenho (por 
exemplo prestadores de serviços reconhecidos no âmbito do sistema de gestão florestal) 

� opiniões de partes interessadas (o resultado da consulta às partes interessadas deve estar 
disponível como evidencias para a auditoria de 2ª fase, se apropriado.) 

Todos as características do sistema de gestão florestal da organização cliente devem ser 
consideradas, incluindo os processos e serviços, para seleccionar adequadamente os factores 
de ajustamento que podem aumentar ou diminuir a duração da auditoria, assegurando que a 
mesma é realizada de forma eficaz. Os factores de aumento podem ser anulados pelos 
factores de diminuição. 

Em qualquer dos casos a utilização de factores de ajustamento deve ser justificada e o ajuste à 
dimensão da amostra deve ser efectuado em comum acordo com a organização cliente. 


