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INTRODUÇÃO
Este resumo público foi elaborado pela APCER a pedido da UNIMADEIRAS - Produção, Comércio e Exploração Florestal, S.A.,
como parte do processo de certificação da Unidade de Gestão Florestal Unifloresta por ela gerida. O processo de
certificação encontra-se descrito no Regulamento Geral de Certificação de Sistemas de Gestão (REG001) da APCER e
Condições Particulares para a certificação de Sistemas de Gestão Florestal Sustentável (SGFS) segundo a norma
NP 4406:2014 (REG001H).
Este resumo público contém informação geral sobre a UNIMADEIRAS - Produção, Comércio e Exploração Florestal, S.A, e
Unifloresta por ela gerida, e uma descrição do processo de avaliação, dos resultados da auditoria e da decisão de
certificação. É disponibilizado no site do PEFC Portugal (www.pefc.pt) e da APCER (www.apcer.pt) num prazo de 7 dias após
a decisão de certificação ou renovação.
O conteúdo deste relatório é público, conforme requisitos do PEFC Portugal, mas a sua reprodução é proibida sem o
expresso consentimento da UNIMADEIRAS - Produção, Comércio e Exploração Florestal, S.A.
Todas as informações contidas neste relatório foram revistas pela UNIMADEIRAS - Produção, Comércio e Exploração
Florestal, S.A entidade certificada.

INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO
DESIGNAÇÃO LEGAL DA ENTIDADE

UNIMADEIRAS - Produção, Comércio e Exploração Florestal, S.A.

MORADA DA SEDE

Arruamento Q - Zona Industrial
3854-909 Albergaria-a-Velha

ELEMENTO DE CONTACTO:

Isabel Amaral

(nome, morada, telefone, fax e mail)

Arruamento Q - Zona Industrial
3854-909 Albergaria-a-Velha
telefone 00 351 234521864
isabel.amaral@unimadeiras.pt;qualidade@unimadeiras.pt;geral@unimad
eiras.pt

AUDITORIA DE

Renovação

DATAS DA AUDITORIA

NORMA DE REFERÊNCIA

NP 4406:2014

EQUIPA AUDITORA

Lennart Holm: Auditor Coordenador, Jorge Cunha: Auditor

08, 09, 10 e 11 -10-2018
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INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ÁREA FLORESTAL CERTIFICADA
ENQUADRAMENTO GENÉRICO

O grupo de certificação florestal de Unimadeiras foi criado em 2008, encontrando-se certificado pelo PEFC desde 2012. A
27-09-2018, conta com 590 membros, sendo que o número de membros e a inclusão de áreas de novos membros tem vindo
a aumentar.
O grupo tem um Responsável designado pela Administração da Unimadeiras e conta com 10 colaboradores para fazerem a
gestão do grupo e do sistema de gestão florestal sustentável. A Assembleia geral do Grupo é constituída por quatro
elementos eleitos, um Presidente, um Vice-Presidente e dois secretários. Existe ainda uma Comissão de Recursos,
constituída por pessoas externas de reconhecida credibilidade que podem ser propostas pelos membros do Grupo ou pela
Administração da Unimadeiras.
O Grupo Unifloresta apresenta, à data de 27-09-2018, 16.240 ha, evidenciando um aumento de 3.553ha de área aderente
face a 30-06-2017. A 08-05-2018, data da última monitorização dos indicadores, as principais produções dos membros são
Eucalyptus globulus e Pinus pinaster, apesar de outros tipos de produção (e.g.: medronho, madeiras nobres, resina), embora
ainda com expressão residual, estarem presentes e contemplados no âmbito da certificação.
Os objetivos de gestão florestal da área global de membros do grupo são 89% produção e 11% proteção e conservação. A
distribuição geográfica cobre 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%).
A estrutura documental do Grupo é apresentada no seu resumo Público, disponível publicamente no site. Constitui-se pelo
Regulamento, Manual de Gestão do Grupo Unifloresta, Referencial Técnico – Produtos florestais lenhosos e outro para
Produtos florestais não lenhosos, Guia de Boas Práticas Florestais, Política Florestal Plano da UGF e Plano de Gestão da
Biodiversidade. Dispõe de uma base de dados onde tem todas as propriedades georreferenciadas e toda a informação da
propriedade está inserida. Esta base de dados permite a proposta de um plano de gestão para cada propriedade e fazer o
registo do acompanhamento das actividades planeadas, visitas e comunicação dos membros. O Manual de Procedimentos
contém os procedimentos internos dos sistemas de gestão da Unimadeiras e identifica toda a documentação aplicável. Foi
possível verificar que a maior parte dos documentos auditados foi revisto desde a anterior auditoria.
Saíram 16 membros e foram suspensos 2 devido a uma denúncia numa área que, embora não abrangida pelo certificado de
grupo da Unimadeiras foi alvo de investigação de causas e solicitação de ação corretiva.
NÍVEL DE APLICAÇÃO

Grupo

NOME DA UGF

Unifloresta

LOCALIZAÇÃO (CONCELHOS)

A maior parte das propriedades está na zona centro
embora o Grupo se tenha expandido para uma
cobertura quase nacional. A informação pública contém
a distribuição por Concelhos

ESPÉCIES PRODUZIDAS

Eucalipto, Pinho. Sobreiro, folhosas e resinosas diversas

PRODUTOS COMERCIALIZADOS

Rolaria de eucalipto e pinho, cortiça, outros produtos
lenhosos e não lenhosos

ÁREA TOTAL EM ha

16.240 ha a 27-09-2018
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ÂMBITO DO CERTIFICADO

Aplicação ao nível de grupo e implementado no comércio de material lenhoso, não lenhoso e administração do Grupo
UniFloresta

SISTEMA DE GESTÃO FLORESTAL
As principais produções da unidade de gestão florestal do grupo são Eucalyptus globulus e Pinus pinaster, apesar de outros
tipos de produção (e.g.: medronho, madeiras nobres, resina), embora ainda com expressão residual, estarem presentes e
contemplados no âmbito da certificação. Os objetivos de gestão florestal da área global de membros do grupo são 89%
produção e 11% proteção e conservação. A distribuição geográfica cobre 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%).e
marginalmente noutros distritos.
Para a generalidade das UGFs são aplicados os modelos de silvicultura descritos nos PROF da região em que se localizam.
Nas parcelas de eucalipto visitadas o principal modelo de silvicultura aplicado é Povoamento puro de Eucalipto, em talhadia,
para produção de lenho para trituração. Nas áreas de pinheiro bravo, o principal modelo de silvicultura a ser seguido é
Povoamento puro de Pinheiro bravo, para produção de lenho.
Ver resumo público actualizado a 30-06-2018 e disponibilizado no site da Unimadeiras e anexado neste relatório.

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO PÚBLICA PELA ORGANIZAÇÃO
O Resumo Publico do Plano de Gestão Florestal do Grupo Unifloresta é um instrumento catalisador da comunicação com as
Partes Interessadas da Unimadeiras e uma ferramenta de gestão ajustada à realidade do Grupo, tendo por base os dados
recolhidos dos Membros e do seu património florestal, à data de 30 de junho de 2018.
Dando cumprimento aos requisitos normativos aplicáveis, nomeadamente da Norma NP 4406 - Sistemas de Gestão
Florestal Sustentável (PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nele se sumarizam os
principais aspetos da gestão florestal adaptada pelo Grupo, assim como todos os restantes aspetos relativos à caraterização
e enquadramento do Grupo e da gestão, com vista a uma produção responsável de bens ou serviços na Unidade de Gestão
Florestal do Grupo Unifloresta.
Este Resumo Público do Plano de Gestão Florestal coloca à disposição, igualmente, um conjunto de procedimentos e
documentos adaptados à realidade do Grupo e que, em conjunto, permitem uma leitura mais aprofundada do
funcionamento de todo o sistema e do planeamento da gestão florestal.
Os dados ora apresentados são revistos e monitorizados periodicamente.
Ver resumo público actualizado a 30-06-2018 e disponibilizado no site da Unimadeiras e anexado neste relatório.
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CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS E PROCESSO DE AUDITORIA

As Partes Interessadas relevantes para esta auditoria foram identificadas com base na lista de Partes Interessadas fornecida
pela Unimadeiras e complementada por outras Partes Interessadas identificadas pela APCER.
Na data 07/09/2018 a lista de partes interessadas da organização e da APCER foi informada por e-mail da realização da
auditoria e forram convidados a exprimir a sua opinião sobre a Unimadeiras até ao dia 08/10/2018. Apesar do reforço feito
pela APCER e pela EA, ninguém responderam verbalmente ou por escrito.
O processo de consulta público foi anunciado no site da APCER.
A auditoria foi realizada segundo metodologias de amostragem de atividades, processos, documentos e colaboradores
entrevistados, cabendo à Unimadeiras a identificação de situações paralelas ou associadas às constatações deste relatório e
o desencadeamento de eventuais ações de melhoria adequadas.
A EA visitou 13 de 590 aderentes existentes no grupo, uma intensidade de amostragem de x=y, e entrevistou 4
proprietários, correspondendo aproximadamente a 2.128 ha ou seja 39% da área total do grupo. As áreas visitadas
correspondendo aproximadamente a 1.290.90 ha ou seja 8% da área total do grupo.
Nas visitas de campo observaram-se os seguintes tipos e fases das operações florestais: exploração, planeamento, áreas
ardidas, áreas de conservação entre outros, e as principais condições físicas e biológicas diferentes da UGF em causa.
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CONCLUSÕES DA AUDITORIA

O Sistema de Gestão Florestal Sustentável (GFS) definido para aplicação ao nível de grupo e implementado no comércio de
material lenhoso, não lenhoso e administração do Grupo UniFloresta, cumpre na generalidade os requisitos da norma de
referência auditados e dos restantes critérios de auditoria.
O Grupo Unifloresta apresenta, à data de 27-09-2018, 16.240ha, evidenciando um aumento de 3.553ha de área aderente
face a 30-06-2017. Os objetivos de gestão florestal da área global de membros do grupo são 89% produção e 11% proteção e
conservação. A distribuição geográfica cobre 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%).
O sistema de GFS implementado é adequado ao tipo, gama de produtos e volume de trabalho da organização.
No decorrer da auditoria foram constatadas 2 Não Conformidades e 4 Oportunidades de Melhoria, descritas nas páginas
seguintes.
Posteriormente, a Unimadeiras desencadeou as ações corretivas descritas na página para cada não conformidade.

Nº

CLASS.

CLÁUSULA

(1)

(2)

DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES

Anexo B, 3.7
1

NC

O Organização não tem sido estabelecido
um procedimento que assegure, que, no
caso de um aderente participar noutro
sistema de certificação florestal, eventuais
não conformidades que aí lhe foram
levantadas são consideradas no respectivo
sistema de certificação florestal;

DESCRIÇÃO DAS ACÇÕES CORRECTIVAS
APRESENTADAS PELA (ENTIDADE)
O Manual de Gestão do Grupo Unifloresta e
a Formação para a Adesão ao grupo
Unifloresta foi atualizada , por forma a
melhor evidenciar a necessidade de os
membros que participam noutros esquemas
de certificação de informarem
atempadamente a existência de não
conformidades em aberto.
Reviu o procedimento de ações corretivas,
por forma a verificar a necessidade de
ajustar as atividades definidas à integração
das conformidades eventualmente
existentes e oriundas de outros esquemas
de certificação.
Alertar os Colaboradores e os fornecedores
externos de serviços com funções ao nível
de adesão de novos membros, para a
necessidade de, durante a formação de
adesão, reforçarem esta questão.
NC encerrada.

5

NC

3.2.2
O sistema estabelece uma metodologia
para a recolha de informação relevante
referente aos indicadores, mas não define
explicitamente a periodicidade de avaliação.

A documentação do grupo Unifloresta foi
actualizado para definir periodicidade
mínima de atualização.
NC encerrada.

(1) Classificar as Não Conformidades Maiores com a sigla M
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(2) Identificar a Cláusula Normativa (ou a subcláusula se aplicável) à qual é indexada a Não Conformidade
DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO
A decisão de certificação foi tomada com base no relatório de auditoria, resposta da empresa, evidências apresentadas para
o encerramento das NCs, devidamente revistos pela equipa auditora.
Todas as ações corretivas apresentadas encerram as não conformidades.
Foi tomada uma decisão positiva de certificação.
O certificado da Unimadeiras tem uma validade de 3 anos. Para mantê-lo a Unimadeiras tem que continuar a cumprir os
requisitos da NP 4406:2014 ou de qualquer versão posterior para a qual durante este período seja requerida a atualização,
sendo objeto de auditoria de acompanhamento anuais num processo que se desenrola de modo semelhante ao da auditoria
de concessão.
A próxima auditoria deverá ocorrer durante o mês de Outubro de 2019; a próxima notícia pública relativa a esta UGF será
aquando da auditoria de renovação do certificado.
Informação pública sobre a monitorização:
A entidade certificada tem disponível informação pública sobre os resultados da monitorização dos indicadores de Gestão
Florestal Sustentável com carácter de divulgação pública.

Data: 09/11/2018
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