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Lista de abreviaturas 

OC Organismo de Certificação 

CdR Cadeia de Responsabilidade  

CFFP Conselho da Fileira Florestal Portuguesa 

IPAC Instituto Português de Acreditação 

PEFC Programa para o Reconhecimento de Sistemas de Certificação Florestal 

SPCF Sistema Português de Certificação Florestal/PEFC Portugal 

GFS Gestão Florestal Sustentável 
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1 Introdução 

O presente documento normativo especifica os critérios gerais para acreditação de Organismos 

de Certificação de Sistemas de Gestão Florestal e de Cadeia de Responsabilidade no âmbito do 

Sistema de Certificação Florestal PEFC Portugal, assim como os procedimentos de Notificação 

destes Organismos em Portugal.  

Este documento pode ser revisto com base em futuros desenvolvimentos do PEFC Internacional 

ou em resultando de revisões às normas de referência e procedimentos do sistema PEFC 

Portugal, sob gestão do Conselho da Fileira Florestal Portuguesa. 

Este documento anula e substitui o Documento Técnico nº2 do CFFP, adoptado na reunião de 

Assembleia-Geral do Conselho da Fileira Florestal Portuguesa de 30 de Dezembro de 2003 e 

revisto a 27 de Julho de 2009, 26 de Maio de 2013 e 16 Janeiro de 2015.  

2 Referências Bibliográficas 

As seguintes referências bibliográficas são indispensáveis para aplicação deste documento. Para 

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

(incluindo eventuais revisões). 

Documento Título 

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) 

ISO/IEC 17065:2012 
Avaliação de conformidade – Requisitos para organismos de certificação 

de produtos, processos e serviços (NP EN ISO/IEC 17065:2014) 

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

Sistemas de gestão florestal sustentável - Aplicação dos critérios pan-

europeus para a gestão florestal sustentável. 

PEFC PT 1005:2015 
Requisitos para Organismos de Certificação que actuem na Certificação 
da Gestão Florestal de acordo com a NP4406. 

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

PEFC ST 2001:2008 
Requisitos para Utilização do Logótipo PEFC. (2ª edição 2010-11-26) 

(versão oficial em www.pefc.org / tradução Portuguesa em www.pefc.pt) 

PEFC ST 2003:2012  

Requisitos para os Organismos de Certificação que actuem no âmbito da 

norma Internacional Cadeia de Responsabilidade PEFC. (2ª edição 2014-

11-17) (versão oficial em www.pefc.org / tradução Portuguesa em 

www.pefc.pt) 
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3 Acreditação de Organismos de Certificação 

Os OC que pretendam actuar no âmbito do SPCF para a certificação da Cadeia de 

Responsabilidade devem estar em conformidade com os requisitos do PEFC Council para a 

acreditação de OC que actuem no âmbito da norma Cadeia de Responsabilidade, definidos no 

PEFC ST 2003:2012. 

Os OC que actuem no âmbito do SPCF para a certificação da Gestão Florestal Sustentável 

devem estar em conformidade com os requisitos do CFFP para a acreditação de OC que actuem 

na Certificação da Gestão Florestal Sustentável de acordo com a NP4406, definidos no 

PEFC PT 1005:2015. A certificação da Gestão Florestal Sustentável deve ser realizada por OC 

acreditados por uma entidade de acreditação que seja signatário dos Acordos de 

Reconhecimento Multilaterais (MLA) para a certificação de produto do Fórum Internacional de 

Acreditação (IAF) ou dos Grupos de Acreditação Regionais do IAF como a European Co-

operation for Acreditation (EA) e que tenham em funcionamento procedimentos de acordo com a 

ISO /IEC 17011:2004 (ou a norma mais recente em vigor) e outros documentos reconhecidos por 

estas entidades. Em Portugal, o organismo de acreditação com as especificações descritas é 

actualmente o IPAC. 

O âmbito da acreditação da gestão florestal sustentável deve abranger explicitamente a Norma 

Portuguesa para a gestão florestal sustentável NP 4406: Sistemas de gestão florestal 

sustentável - Aplicação dos critérios pan-europeus para a gestão florestal sustentável, na sua 

versão em vigor e/ou com referência a qualquer alteração futura e emenda adoptadas pelo CFFP 

que sejam apresentadas no website oficial www.pefc.pt.  

O âmbito da acreditação deve também fazer referência à ISO/IEC 17021, o presente documento 

e outros requisitos segundo os quais o OC tenha sido avaliado. 

O cumprimento dos requisitos que constam no presente documento, e respectivos anexos, é 

verificado no processo de acreditação dos OC. As decisões sobre certificação tomadas sem ter 

em consideração os termos de acreditação serão consideradas inválidas.  

Os requisitos para a certificação da gestão florestal sustentável no âmbito do SPCF encontram-

se descritos na Norma Portuguesa 4406. Neste caso existem dois agrupamentos de avaliação 

possíveis a que correspondem duas unidades de acreditação: 1) certificação individual e 2) 

certificação de grupo (nível de grupo e regional). No caso de um OC iniciar o seu processo de 

acreditação com a acreditação da certificação individual poderá solicitar a extensão da 

acreditação para a certificação de grupo. Na situação inversa o OC ficará automaticamente 

acreditada para ambos agrupamentos. 

Os requisitos para a certificação Cadeia de Responsabilidade encontram-se descritos na norma 

Internacional PEFC ST 2002:2013, Cadeia de Responsabilidade de Produtos de Base Florestal – 

Requisitos. 

Os requisitos para a utilização do logótipo PEFC encontram-se descritos na norma Internacional 

PEFC ST 2001:2008, Requisitos para Utilização do Logótipo PEFC. 
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4 Critérios para Acreditação de Organismos de Certificação 

Os OC devem ser imparciais e independentes, actuando como entidades de terceira parte, que 

não podem envolver-se no processo de construção das normas de referência para a certificação, 

enquanto entidades com capacidade de liderança ou de decisão e são independentes das 

entidades que solicitam a certificação.  

Os OC devem observar as seguintes qualificações: 

I. Para a certificação da gestão florestal sustentável os OC devem estar em conformidade 

com os requisitos definidos na ISO/IEC 17021;  

Os OC devem ainda estar em conformidade com os requisitos específicos de acreditação 

descritos no documento normativo do CFFP, PEFC PT 1005:2015 e nos documentos 

específicos do IPAC, quando aplicável. Os requisitos descritos nestes documentos 

baseiam-se na norma ISO/IEC 17021 e são complementares a esta.  

II. Para a certificação da Cadeia de Responsabilidade os OC devem estar em conformidade 

com os requisitos definidos na ISO/IEC 17065, Avaliação de conformidade – Requisitos 

para organismos de certificação de produtos, processos e serviços.  

Os OC devem ainda estar em conformidade com os requisitos específicos de acreditação 

descritos na PEFC ST 2003:2012, Requisitos para os Organismos de Certificação que 

actuem no âmbito da norma Internacional Cadeia de Responsabilidade PEFC. 

Os OC devem verificar a utilização dos logótipos, rótulos e alegações PEFC emitidos(a)s pela 

entidade certificada, se esta for utilizadora do logótipo PEFC, de acordo com PEFC ST 

2001:2008, quando aplicável. 

5 Notificação de Organismos de Certificação 

O CFFP admite candidaturas de OC que comprovem o cumprimento dos requisitos de 

acreditação descritos no presente documento para a certificação GFS e/ou CdR. O OC 

candidato à Notificação PEFC deve: 

� Submeter ao CFFP uma candidatura por escrito (Anexo 1) no sentido de obter a notificação 

PEFC e seguir as condições administrativas que estão relacionadas com a comunicação do 

OC com o CFFP, transferência de informações e actualizações, condições financeiras 

(pagamento das taxas de notificação). 

� Autorizar o CFFP a incluir o OC numa lista pública que deve incluir os seus dados gerais 

identificativos e/ou outras informações pertinentes necessárias ao seu registo na respectiva 

base de dados. 

� Apresentar o certificado de acreditação válido verificado através do processo de acreditação. 

O OC deve informar o CFFP acerca de qualquer alteração na sua acreditação que 

impossibilite o OC certificar áreas GFS e/ou entidades CdR, conforme aplicável. 
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� Fornecer pontualmente informação actualizada sobre as concessões ou alterações de todos 

os certificados emitidos em Portugal, de acordo com o definido nos respectivos 

procedimentos. Essa informação deve ser comunicada anualmente ao CFFP/PEFC Portugal, 

ou sempre que o seja solicitado. 

� Acordar com o CFFP o modelo de template do certificado para a GFS e/ou CdR, a fim de 

cumprir as disposições relevantes do PEFC Council e a documentação técnica do 

CFFP/PEFC Portugal. 

O resultado da avaliação permitirá decidir sobre admissão à Notificação de OC. Caso o resultado 

da avaliação seja positivo o mecanismo de Notificação de OC instruir-se-á mediante a 

celebração do contrato de Notificação (Anexo 1) com um âmbito específico (CdR e/ou GFS) e o 

cumprimento de eventuais obrigações acessórias, relacionadas com os requisitos de acreditação 

específicos descritos no presente documento. O candidato poderá interpor recurso à Direcção do 

CFFP acerca da decisão do Secretariado. A decisão da Direcção será definitiva e vinculativa. 

Qualquer OC que tenha obtido a acreditação para a CdR fora de Portugal e que pretendam obter 

a Notificação no país deverá comprovar que cumpre os requisitos descritos no seu 

PEFC ST 2003:2012. Esta notificação é necessária quando o OC pretenda emitir certificados de 

CdR a entidades com sede em Portugal. 

6 Tarifário de Notificação  

O tarifário de notificação é calculado por certificado emitido, em função da área certificada 

(hectares), no caso de certificados de GFS e o volume de negócios (milhões de euros) no caso 

de certificados de CdR. O tarifário de notificação é parte integrante do contrato de Notificação.  

7 Validade da Notificação PEFC 

A Notificação PEFC é válida para o período estabelecido no respectivo documento de 

acreditação. 

Em caso de incumprimento dos compromissos estabelecidos no presente documento ou 

daqueles estabelecidos no contrato de Notificação por parte do OC o CFFP está capacitado para 

anular ou suspender o contrato de Notificação PEFC e consequentemente retirar o registo de 

todas as entidades certificadas pelo OC em causa das bases de dados.  

8 Critérios de Transição 

Os OC devem cumprir na íntegra os requisitos de acreditação estabelecidos no presente 

documento, de acordo com os critérios de transição seguintes: os OC poderão admitir durante o 

período de dois anos, após a entrada do seu processo de acreditação, auditores que cumpram 

os requisitos listados no PEFC PT 1005:2015 à excepção da experiência em auditoria. Na fase 

de transição os OC podem demonstrar cumprimento com os requisitos de qualificação de 

auditores pela presença de peritos num grupo de auditores com experiência em auditorias de 
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sistemas de qualidade e ambiental, desde que tenham recebido formação específica PEFC, 

reconhecida pelo CFFP. 
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Anexo 1 – Minuta do requerimento de Notificação PEFC 
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Anexo 2 – Minuta do Contrato de Notificação PEFC 
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