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RELATÓRIO DE AUDITORIA - PEFC GESTÃO FLORESTAL (FL12) 
 

APIFLORA – Associação Agro-Florestal 

Data auditoria: 04 e 05/06/2018 

Refª rel: PEFC.GF004/002 

Data da última versão do relatório: 

05/06/2018 

 

Auditoria de: 

Concessão    Seguimento  Acompanhamento  

Extensão  Renovação  Transição  

 

Norma de referência: 

NP4406:2014; PEFC ST 2001:2008 2.ª Ed de 26-11-2010 – PEFC Logo Usage Rules – requirements 

 

 

Âmbito da auditoria: 

Certificação da gestão florestal para os produtos madeira, cortiça e pinha em 201,05ha, em propriedades privadas, 4 

UGF’s, sob responsabilidade de 3 aderentes, localizadas no concelho de Ponte Sor. 

 

 

UGFs e locais visitados: 

Sede Grupo APIFLORA 

Vale de Ruana e Vale de Vaca 

Sanguinheira de Cima e Sanguinheira de Baixo. 

 

 

Pessoa de contacto (nome, morada, telefone e email) 

Engª. Célia Duarte é a Responsável pela Gestão do Grupo 

Telemóvel: 935205351 

Email: apiflora.geral@gmail.com 
 

Eng.ª Fátima Seco 

Telemóvel: 935205351 

Email: apiflora.ps@gmail.com 
 

Telf : 242 207 121 

APIFLORA – Associação Agro-Florestal 

Praça da República, n.º 1, 1º andar 

7400-232 Ponte de Sor 

 

Equipa auditora 

Função Nome 
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APIFLORA – Associação Agro-Florestal 

Data auditoria: 04 e 05/06/2018 

Refª rel: PEFC.GF004/002 

Data da última versão do relatório: 

05/06/2018 

Auditor Coordenador Luís Vaz Freire 

Auditor em treino/Perito Pedro Catarro 
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APIFLORA – Associação Agro-Florestal 

Data auditoria: 04 e 05/06/2018 

Refª rel: PEFC.GF004/002 

Data da última versão do relatório: 05/06/2018 

 

 

Descrição da organização (história, estrutura organizacional, direito de posse e uso, formação realizada, 

exclusões de áreas sob gestão do âmbito de certificação) 

A APIFLORA – Associação Agro-Florestal sem fins lucrativos, com sede em Ponte de Sor, foi fundada a quatro de 

Dezembro de dois mil e quatorze, por tempo indeterminado. 

A criação do GRUPO APIFLORA tem como principal objetivo estabelecer um modelo de gestão florestal certificado em 
conformidade com os requisitos da Norma Portuguesa NP 4406:2009 – Sistemas de Gestão Florestal Sustentável, 
através da implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Florestal. 
 
 
O Sistema de Gestão Florestal (SGF) do GRUPO APIFLORA é composto pelo conjunto da estrutura organizacional, das 
responsabilidades, das instruções, das atividades e dos recursos necessários para a sua implementação ao nível das 
Unidades de Gestão, visando consolidar as práticas, técnicas e procedimentos com o objetivo de otimizar as funções 
ambientais, sociais e económicas da gestão. 
 
Os documentos do Sistema são os seguintes: 
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APIFLORA – Associação Agro-Florestal 

Data auditoria: 04 e 05/06/2018 

Refª rel: PEFC.GF004/002 

Data da última versão do relatório: 05/06/2018 

 
 
O Grupo APIFLORA é organizado da seguinte forma: 
 

 
 
 
Foi possível verificar o documento Plano formação com data de 04-06-2018. D-04 – Plano de Formação Edição 1 
(sempres que o plano é alterado edição deste documento é alterada). 
Foram verificados registos da informação de adesão F09 – aos aderentes com registo dos temas tratados, 
nomeadamente com os aderentes Júlio Manuel Caramujo, João Pedro Santos Ferreira e Paulo Jorge Dias, assim com 
a formação do grupo registo F-17 – sobre Implementação do Sistema de Gestão Florestal datado de dia 10-05-2018 e 
sobre Certificação Florestal e Sistema de Gestão Florestal 26-04-2018. 
 
 
Neste momento não existem áreas fora do âmbito para os aderentes em causa. 
 

 

Descrição da UGF (ocupação solo, enquadramento regional, aspetos ambientais, sociais e legais) 

A composição da área de estudo a nível arbóreo assenta em povoamentos adultos de sobreiro, que ocupam a grande 
parte da área, cerca de 183,45 hectares (95,43%) e as galerias ripícolas, têm uma dimensão de 8,78 hectares (4,57%), 
são as ocupações predominantes Existem parcelas em que surgem as espécies florestais Pinheiro Bravo e Pinheiro 
Manso, consociadas com Sobreiros adultos, mas nenhuma destas duas espécies têm uma representação média 
próxima dos 21 %, logo consideramos estar em presença de povoamentos puros de sobreiros. 
 
A área em estudo está inserida na Região PROF do Alto Alentejo, sub-região homogénea de Charneca do Tejo e Sado. 
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APIFLORA – Associação Agro-Florestal 

Data auditoria: 04 e 05/06/2018 

Refª rel: PEFC.GF004/002 

Data da última versão do relatório: 05/06/2018 

 

Modelo de Gestão (processos de planeamento e monitorização, modelo de silvicultura, objetivos de 

gestão, outras atividades existentes na UGF) 

O presente Plano de Gestão Florestal preconiza como principal objetivo para a Área Agrupada, a manutenção da área 
florestal existente e ainda o aumento das densidades verificadas, através do melhor aproveitamento da regeneração 
natural e de adensamentos com novas plantas de sobreiro. 
 
Foi possível verificar 2 UGF’s com os códigos UGF0001 – Sanguinheira de Cima e Sanguinheira de Baixo e UGF0003 – 
Vale de Ruana, pertencentes aos aderentes API001 – João Pedro dos Santos Ferreira e Júlio Manuel Marques 
Caramujo, respetivamente. 
 

 

Metodologia de auditoria (resumo da justificação e metodologia da amostragem; UGF amostradas, sites 

visitados, principais documentos revistos, atividades observadas e responsáveis contactados) 

Por amostragem. 
Visita aos locais. 
Consulta a trabalhadores e outras entrevistas. 
Consulta a partes interessadas. 
Análise documental. 
 

 

Consulta às partes interessadas (descrição resumida da metodologia usada, das entidades que enviaram 

contributos, dos contributos e do seguimento dado pela EA aos mesmos) 

Das Consultas efetuadas não foi possível receber respostas com a exceção do Sr. João Simões Duarte e do 
Sr. Rui Manuel Martins que são prestadores de serviço de empresas distintas. Manifestaram o desconforto 
em terem de usar EPI’s. A EA manifestou que tal necessidade decorrem dos requisitos legais e das boas 
práticas, e que os principais interessados são eles para salvaguardarem a sua integridade física. 

 

Conclusões da auditoria (descrição resumida dos objetivos de auditoria, cumprimento do plano, pontos 

fortes e fracos, conclusões da equipa auditora) 

Foi possível verificar todas as Oportunidades de Melhoria expressas no relatório da primeira fase que a seguir se 
registam: 
 
2018-01 OM 3.3.2 Foram verificado registos da informação de adesão F09 – aos aderentes com registo dos 
temas tratados, nomeadamente com os aderentes Júlio Manuel Caramujo, João Pedro Santos Ferreira e Paulo Jorge 
Dias, assim com a formação do grupo registo F-17 – sobre Implementação do Sistema de Gestão Florestal datado de 
dia 10-05-2018 e sobre Certificação Florestal e Sistema de Gestão Florestal  26-04-2018. 
Plano formação com data de 04-06-2018. D-04 – Plano de Formação Edição 1 (sempres que o plano é alterado edição 
deste documento é alterada). 
 
2018-02 OM 3.3.3 Foi realizada consulta às partes interessadas autónoma do organismo de certificação. 
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APIFLORA – Associação Agro-Florestal 

Data auditoria: 04 e 05/06/2018 

Refª rel: PEFC.GF004/002 

Data da última versão do relatório: 05/06/2018 

 
 
Foi enviada um email no dia 30 de Maio de 2018, para as seguintes instituições – ICNF - dcnfale@icnf.pt, Junta de 
Freguesia de Montargil - geral@montargil.pt, CM de Ponte de Sor - geral@cm-pontedesor.pt, GNR – Ponte de Sor - 
ct.ptg.dpsor@gnr.pt, Associação Industrial de Ponte de Sor - geral@acips.pt, FENAFLORESTA - 
fenaflorestas@confagri.pt, União da Junta de Freguesia Ponte de Sor, Tramaga e Val de Açor - 
fregpsortramagavacor@gmail.com. 
 
2018-03 OM 3.3.7 Foi completado o F01 - Números emergências (GNR, Bombeiros, etc,) por forma a tornar 
mais eficiente. 
 
Foi possível verificar que houve o cuidado de acrescentar alguns números uteis em caso de emergência GNR de 
Ponde de Sor, Centro de Informação Antivenenos, etc. Passando o F01 – Condicionantes para Execução de Serviços 
Edição 02 – 01/06/2018. 
 
 
2018-04 OM 3.4.4 Foi Considerada as observações na forma como resolvem e registam as ações preventivas. 
 
Todas as observações são consideradas e existem evidências se estas devem ou não ser passadas para Não 
Conformidades, no caso de estas serem consideradas não conformidades é efetuado o registo F07, caso contrário 
existem apenas evidencias, de documentação que foi efetuada de forma preventiva. 
 
2018-05 OM 3.4.5 Foi Descriminada de forma mais sistemática os pontos mais importantes do sistema na 
revisão da gestão. 
 
Foi possível verificar que produziram um modelo F- 19: Ata de Revisão do SGF Edição 01 de 01-06-2018. 
Neste tem os temas principais que consideram relevantes para o sistema nomeadamente: 
Política de Gestão Florestal 
Alterações de circunstâncias ou de requisitos 
Conformidade com os Requisitos Legais e de outra natureza 
Cumprimento dos Planos de Gestão Florestal e Objetivos 
Resultados da monitorização dos Critérios e Indicadores (D-01) 
Resultados das Auditorias Internas e Externas 
Não Conformidades e eficácia das Ações Corretivas e Preventivas 
Necessidades de Formação 
Registo e tratamento de Comunicações 
Ações e orientações de revisões anteriores 
Outros assuntos 
 
2018-06 OM Anexo B- 3.1 Verificada a nomeação oficial da gestora do grupo. 
 
Foi possível verificar a ata assinada de dia 6 de Janeiro de 2018 em que no ponto 6 a Nomeação como gestora de 
Grupo a Engª. Célia Duarte Presidente da Direção da Associação. 
 
 
 
2018-07 OM Anexo B - 3.7 Verificada a ata de constituição do grupo e nomeação da gestora, e aumento do 
grupo (número de aderentes). 
 

mailto:dcnfale@icnf.pt
mailto:geral@montargil.pt
mailto:geral@cm-pontedesor.pt
mailto:ct.ptg.dpsor@gnr.pt
mailto:geral@acips.pt
mailto:fenaflorestas@confagri.pt
mailto:fregpsortramagavacor@gmail.com
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APIFLORA – Associação Agro-Florestal 

Data auditoria: 04 e 05/06/2018 

Refª rel: PEFC.GF004/002 

Data da última versão do relatório: 05/06/2018 

Foi possível verificar a ata assinada de dia 6 de Janeiro de 2018 em que no ponto 5 a formalização da constituição do 
GRUPO APLIFLORA 
 
Relativamente à auditoria de concessão na tabela seguinte estão expressas as constatações finais. 
 
 
A equipa auditora agradece a forma cordial como a organização foi recebida e a forma construtiva como a 
organização contribui para o sucesso da auditoria. 
 

 

Constatações 

N.º 

Classificação 

(NCM, NCm, 

OM) 

Cláusula Descrição 

Correção/ Ação 

corretiva 

apresentada pela 

organização 

2018-
01 

OM 3.2.3 

Verificar como articular melhor a informação 
e a partilha da legislação, com a equipa da 
APIFLORA e com os aderentes do GRUPO 
APIFLORA, por forma a esta se tornar mais 
ágil. 

 

 

2018-
02 

 
OM 

B. 3.7 

Verificar a pertinência de clarificar o 
processo de adesão dos membros, por 
forma a integrar no processo toda a equipa 
da APIFLORA envolvida. 

 

 

 

NCM – Maior; NCm – menor; OM – Oportunidade de Melhoria 

Decisão de certificação (descrição resumida do processo de decisão de certificação e dos respetivos 

resultados) 

A tomada de decisão é um processo conduzido por uma comissão de decisão composta por elementos da 

Certis, independentes de avaliação. A decisão sobre a concessão da certificação é tomada com base nos 

resultados da auditoria de concessão (relatórios de auditoria 1.ª e 2.ª fase e plano de ações corretivas 

apresentado pela organização e, se necessário, evidências do encerramento das Não Conformidades). A 

decisão pode ser a de não concessão, concessão de certificação ou a necessidade de realizar uma auditoria 

de seguimento antes da concessão da certificação, visando a verificação da implementação das ações 

corretivas. 

Não existem NC Maiores nem Menores em aberto. 

O SGF, se implementado conforme descrito no relatório de auditoria e lista de verificação, é capaz de 
assegurar que os requisitos das normas aplicáveis são cumpridos em toda a UGF incluída no âmbito de 
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APIFLORA – Associação Agro-Florestal 

Data auditoria: 04 e 05/06/2018 

Refª rel: PEFC.GF004/002 

Data da última versão do relatório: 05/06/2018 

certificação. 

A organização auditada demonstrou que, condicionado ao tratamento das NC identificadas, o sistema de 
gestão descrito se encontra implementado de forma consistente em toda a UGF incluída no âmbito de 
certificação. 

O certificado da APIFLORA tem validade de 3 anos. Para mantê-lo a APIFLORA deve continuar a cumprir os 

requisitos PEFC para a gestão florestal, sendo alvo de auditorias de acompanhamento anuais em termos 

análogos aos da auditoria de concessão. 

A próxima auditoria deverá ter inicio no 2.º trimestre de 2019, a próxima noticia publica relativa a esta 

UGF será aquando da auditoria de renovação, ou a suspensão/cancelamento do certificado. 

Informação pública sobre a monitorização 

Encontra-se disponível informação publica sobre os resultados da monitoriazação dos indicadores de 

Gestão Florestal Sustentável com carácter de divulgação pública, na sede da APIFLORA – Associação 

Agro-Florestal, com os seguintes contatos: 

Engª. Célia Duarte 

Praça da República, n.º 1, 1º andar 

7400-232 Ponte de Sor 

Telefone : 242 207 121 

Telemóvel: 935205351 

Email: apiflora.geral@gmail.com  

 

 

Declaração de Conformidade 

 

O sistema de gestão florestal, procedimentos e técnicas da Organização foram avaliadas pela Certis – Controlo 
e Certificação, Lda. de acordo com a norma NP 4406 (versão em vigor), conforme descrito neste relatório. Na 
opinião do auditor coordenador:  
 

 Organização está em conformidade com os requisitos da certificação (todas as NCs estão encerradas), e o 

certificado deve ser mantido 
 

 Organização está em conformidade com os requisitos da certificação e o certificado deverá ser mantido na 

condição em que todas as NCs sejam encerradas dentro do prazo estabelecido. 
 

 Organização não está em conformidade com os requisitos da certificação e o certificado não deve ser 

concedido (no caso de se tratar de Auditorias de Concessão) ou deve ser suspenso (no caso de se tratar de 
Auditorias de Acompanhamento ou Renovação). 

 

mailto:apiflora.geral@gmail.com

