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INTRODUÇÃO  

Este resumo público foi elaborado pela APCER a pedido da Associação para a Certificação Florestal do Minho-Lima - Grupo 
ACFML Certifica Gestão, como parte do processo de certificação das Unidades de Gestão Florestal. 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 Associação para a Certificação Florestal do Minho-Lima - Grupo ACFML 
Certifica Gestão e UGFs 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 (site) e da APCER (site) 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 (entidade certificada).  

Todas as informações contidas neste relatório foram revistas pela Associação para a Certificação Florestal do Minho-Lima - 
Grupo ACFML Certifica Gestão. 

 

INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO  

DESIGNAÇÃO LEGAL DA ENTIDADE Associação para a Certificação Florestal do Minho-Lima - Grupo ACFML Certifica 
Gestão 

MORADA DA SEDE Rua Poço de Cabaços, nº61 – Feitosa; 4990-264 Ponte de Lima 

ELEMENTO DE CONTACTO: 

(nome, morada, telefone, fax e mail) 

Elisabete Abreu |Margarida Pinto Barbosa 

acfminholima@gmail.com; mbarbosa@valminhoflorestal.com; 
elisabete.aflima@gmail.com 

Telf: 258944103;  

 

AUDITORIA DE  Concessão 2ª fase DATAS DA AUDITORIA 12-12-2017 

NORMA DE REFERÊNCIA NP 4406:2014 

EQUIPA AUDITORA Cláudia Rosas – Auditora Coordenadora 
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INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ÁREA FLORESTAL CERTIFICADA 

ENQUADRAMENTO GENÉRICO 

O Grupo ACFML- Certifica Gestão foi formalmente constituído em 2017, com os objetivos principais de: promoção da 

planificação e gestão florestal, pela adoção de modelos de silvicultura adequados à estação; promoção da adoção de boas 

práticas de gestão florestal; consolidação da implementação de ações de defesa da floresta; estímulo do desenvolvimento de 

atividades de uso múltiplo dos espaços florestais; reconhecimento e valorização das externalidades positivas geradas pela 

floresta e desenvolvimento das aptidões dos agentes do setor sob o ponto de vista técnico e operacional.  

O Grupo é constituído por elementos representantes da Direção da ACFML, Aderentes e colaboradores designados pela 

Direção da ACFML. 

O Grupo é constituído por 329,48 hectares de área florestal e 10 Aderentes, que se 

comprometeram com o cumprimento da legislação portuguesa e dos regulamentos aplicáveis, dos requisitos da Norma 

aplicáveis e dos critérios Pan-Europeus para a Gestão Florestal Sustentável e as regras definidas do GRUPO. 

NÍVEL DE APLICAÇÃO Grupo 

NOME DA UGF  ACFML – Grupo Certifica Gestão 

LOCALIZAÇÃO (CONCELHOS) Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, Fafe, Felgueiras, 
Póvoa de Lanhoso, Santa Maria da Feira, Valença, Vila 
Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Verde 

ESPÉCIES PRODUZIDAS Pinheiro bravo, eucalipto e outras espécies de resinosas 
e folhosas 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS Lenho e biomassa 

ÁREA TOTAL EM ha 329,48 

 
 

ÂMBITO DO CERTIFICADO 

 

Produção de lenho e biomassa de pinheiro bravo, eucalipto e de outras espécies de resinosas e folhosas 
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SISTEMA DE GESTÃO FLORESTAL 

As principais produções da unidade de gestão florestal do grupo são o Eucalyptus globulus e o Pinus pinaster, espécies bem 

adaptadas e apresentando bons índices de produtividades em grande parte das condições edafo-climáticas de Portugal. 

A área gerida distribui-se da seguinte forma em relação ao objetivo de gestão principal: 76,7% para produção; 25,3% para 

proteção; 2,5% para conservação e 5,1% para recreio e paisagem. 

A distribuição geográfica das UGF é de 60% no distrito de Viana do Castelo, 2% no Porto, 32% em Braga e 7% em Aveiro. 

Nas parcelas de pinheiro bravo amostradas, o principal modelo de silvicultura a ser seguido será o desbaste e para o eucalipto 

é o corte raso.  

A estrutura documental do Grupo é constituída por: Estrutura, Responsabilidades e Funções; Manual gestão – Grupo ACFML 

Certifica Gestão; Política Florestal; Referencial Técnico; PGF; Resumo Público do PGF, entre outros. 

O Grupo ACFML- Certifica Gestão foi formalmente constituído em 2017, com os objetivos principais de: promoção da 

planificação e gestão florestal, pela adoção de modelos de silvicultura adequados à estação; promoção da adoção de boas 

práticas de gestão floresta; consolidação da implementação de ações de defesa da floresta; estímulo do desenvolvimento de 

atividades de uso múltiplo dos espaços florestais; reconhecimento e valorização das externalidades positivas geradas pela 

floresta e desenvolvimento das aptidões dos agentes do setor sob o ponto de vista técnico e operacional.  

A entidade gestora do grupo e a gestão das áreas certificadas estão a cargo de um conjunto de técnicos designados para o 

efeito, a quem compete assegurar que os requisitos dos referenciais aplicáveis são implementados, revistos e mantidos em 

conformidade. 

O Grupo é constituído por elementos representantes da Direção da ACFML, Aderentes e colaboradores designados pela 

Direção da ACFML. 

O Grupo é constituído por 329,48 hectares de área florestal e 10 Aderentes, que se 

comprometeram com o cumprimento da legislação portuguesa e dos regulamentos aplicáveis, dos requisitos da Norma 

aplicáveis e dos critérios Pan-Europeus para a Gestão Florestal Sustentável e as regras definidas do GRUPO. 
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DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO PÚBLICA PELA ORGANIZAÇÃO 

A recolha da informação é efetuada na área aderente. Cada Aderente tem um Plano de gestão Florestal (PGF), que tem por 

base o(s) PROF(s) da região (PROF Alto Minho; PROF Tâmega; PROF Entre Douro e Vouga; PROF Baixo Minho), servindo de 

orientação para os objetivos e modelos de silvicultura. 

A metodologia de recolha da informação está descrita no documento Avaliação dos Indicadores de Gestão Florestal 

Sustentável. 

Foi feita Estratificação da área aderente pelos diferentes povoamentos e formações florestais dando origem às parcelas nas 

quais se procedeu à avaliação dos indicadores seguindo as metodologias e métodos de amostragem adequados ao nível de 

informação que se pretendia recolher.  

A Organização pretende melhorar e aprofundar a informação recolhida quanto a alguns indicadores tais como Diversidade 

Biológica e Espécies e Habitats Protegidos. 

Para além da área aderente foram utilizadas outras fontes de informação: Instituto Geográfico Português - CRIF; áreas ardidas 

– ICNF; Plano setorial da Rede Natura 2000; Inventário Florestal Nacional; IGESPAR, entre outros. 

Em anexo o Resumo Público do Plano de Gestão Florestal, com os indicadores de informação pública. Toda esta 
documentação está na sede da ACFML para consulta pública e também pode ser consultada através de 
https://acfminholima.wixsite.com/acfminholima/grupo-acfml-certifica-gestao 

A Organização considerou todos os indicadores como aplicáveis 
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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 ACFML Grupo Certifica Gestão e nas outras Partes Interessadas identificadas pela APCER.   

A 13 de novembro de 2017, foi enviado e-mail a 1630 contactos, com informação da realização das auditorias e convidadas a 

exprimir a sua opinião sobre a ACFML certifica Gestão até ao dia 12 de dezembro de 2017. A notícia do processo de consulta 

pública foi colocada nos seguintes sites: www.apcergroup.com, Site da organização, e foi dada notícia ao PEFC Portugal com 

solicitação da publicação da informação. Foi efetuado um reforço, por parte da EA, nos dias prévios à auditoria de Concessão 

1ª fase, e durante a auditoria em si.  

Infelizmente, não foi recebido qualquer comentário por parte das partes interessadas, apesar do reforço efetuado quer, por 

parte da ACFML certifica Gestão e da APCER. 

Para além disso, a EA contactou diretamente com 2 Aderentes durante a auditoria em si: António Rui Rego - Presidente do 
Conselho de Baldios de Mentrestido e Eduardo Afonso – Proprietário e Arrendatário (UGF7), tendo recebido informação 
positiva sobre o processo de certificação de Grupo. 

A auditoria foi realizada segundo metodologias de amostragem de atividades, processos, documentos e colaboradores 
entrevistados, cabendo à Associação para a Certificação Florestal do Minho-Lima - Grupo ACFML Certifica Gestão a 
identificação de situações paralelas ou associadas às constatações deste relatório e o desencadeamento de eventuais ações 
de melhoria adequadas. 

As áreas visitadas representam 33% da área total do grupo. Nas visitas de campo observaram-se plantações recentes de 

eucalipto, condução de povoamento de pinheiro bravo; áreas de conservação e proteção. 

Grupo: foram auditados 2 Aderentes e 11 parcelas, num total de 109,7 ha. 

O plano de auditoria foi cumprido, com alguns ajustes, por uma questão de gestão de tempo e logística de auditoria. 

Os objetivos de auditoria foram cumpridos tendo sido recolhida por amostragem informação necessária e suficiente. 
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CONCLUSÕES DA AUDITORIA 

O Sistema de Gestão Florestal Sustentável (GFS) definido para “Produção de lenho, biomassa de pinheiro bravo, eucalipto e 

outras espécies de resinosas e folhosas” cumpre na generalidade os requisitos da norma de referência auditados e dos 

restantes critérios de auditoria.  

O sistema de GFS implementado é adequado ao tipo, gama de produtos e volume de trabalho da organização.  

No decorrer da auditoria foram constatadas 4 Não Conformidades, descritas nas páginas seguintes. 

Posteriormente, a Associação para a Certificação Florestal -  ACFML  Grupo Certifica Gestão desencadeou as ações corretivas 
descritas na página para cada não conformidade. 

 

Nº  CLASS. 

(1) 

CLÁUSULA 

(2) 

DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES DESCRIÇÃO DAS ACÇÕES CORRECTIVAS 
APRESENTADAS PELA “Associação para a 
Certificação Florestal do Minho-Lima - 
Grupo ACFML Certifica Gestão” 

 

1 

 

 

NC 

 

 

3.3.2 

Não há evidências da formação dada na nova 
versão da norma de referência às duas 
colaboradoras do grupo. 

Na auditoria de Concessão 2ªfase, não foram 
apresentadas evidências da realização da 
formação, no entanto, foi possível verificar 
evidência da participação em várias reuniões 
de trabalho com a Forestis sobre o tema 
certificação regional e de grupo. 

Frequência das colaboradoras em formação 
na nova versão da norma. 

Prazo acordado: dezembro 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

2 NC B.3.8 Foi verificado na Ficha de adesão do Aderente 

UGF7 está referido que inclui a totalidade da área, 

o que não se verificou em auditoria, havendo 

áreas que ainda não incluídas no Grupo certifica 

Gestão. 

Solicitação de novo preenchimento da Ficha 
de Adesão corrigido. 

Prazo acordado: janeiro 2018. 

 

 



 

 

I306/3 

 

 

ORGANIZAÇÃO: Associação para a Certificação Florestal do Minho-Lima - Grupo ACFML Certifica Gestão 

Nº RELATÓRIO: F2017.001/2 
 

Página 7 de 8 

RESUMO PÚBLICO | RELATÓRIO DE AUDITORIA NP 4406:2009 

 

3 NC A.1.1 Foi verificado que relativamente à parcela UGF7 – 

T01.P01 (0,20 ha) existe RJAAR, com submissão a 

06-11-2016, no entanto não existindo evidência 

da aprovação, por parte da Entidade Competente, 

não existe também evidência da validação, por 

parte da Gestão do Grupo, relativamente à 

(re)arborização. 

Solicitação de cópia da comunicação e 
validação pelo ICNF. 

Prazo acordado: janeiro 2018. 

4 NC A.4.1 A Organização não recolheu informação 
quanto a alguns indicadores tais como 
Diversidade Biológica e Espécies e Habitats 
Protegidos. Esta constatação já havia sido 
levantada em auditoria interna, estando em 
curso o seu tratamento. 

Na sequência da auditoria interna, iniciou-se 
em 15-11-2017 a revisão do documento que 
reúne os resultados da monitorização dos 
indicadores não estando ainda concluída a 
ação corretiva. 
As ações já desencadeadas foram de 
consulta de outras metodologias a adotar. 

Prazo acordado: janeiro 2018. 

 

(1) Classificar as Não Conformidades Maiores com a sigla M 

(2) Identificar a Cláusula Normativa (ou a subcláusula se aplicável) à qual é indexada a Não Conformidade 
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DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO 

A decisão de certificação foi tomada com base no relatório de auditoria, resposta da empresa com as ações corretivas 
planeadas para o encerramento das NC identificadas e devidamente revistos pela equipa auditora. 

Todas as ações corretivas apresentadas para as NC apresentadas apresentam um responsável e prazo de encerramento 
previsto dentro dos prazos definidos, devendo ser verificada a eficácia das mesmas em próxima auditoria. Foi tomada uma 
decisão positiva de certificação.  

O certificado “Associação para a Certificação Florestal do Minho-Lima - Grupo ACFML Certifica Gestão” tem uma validade de 
3 anos. Para mantê-lo a organização 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 anual 
num processo que se desenrola de modo semelhante ao da auditoria de concessão.   

A próxima auditoria deverá ocorrer durante o mês de dezembro, a próxima notícia pública relativa a esta UGF será aquando 
da auditoria de renovação, suspensão ou cancelamento 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, sob pedido 

Data: 2017-12-27 

 


