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Resumo Público de Certificação Florestal 

Referencial PEFC Portugal para Sistemas de Gestão F lorestal 
Sustentável 

 

Certificação de Grupo 

 

OBJECTIVO DA AUDITORIA:  

Auditoria de Re-certificação; 
Avaliação da conformidade do sistema de gestão com os critérios de auditoria, 
NP4406:2014 ao nível da certificação de grupo. 
 
REFERENCIAIS NORMATIVOS : 

NP4406:2014, incluindo Anexo A - Critérios para a gestão florestal sustentável e 
Anexo B, aplicabilidade ao nível de certificação de grupo. 
 
DATA DA AUDITORIA:  

11 de Dezembro de 2015; 19, 20, 22, 26, 28 de Janeiro de 2016; 2, 4 Fevereiro de 
2016. 
 
ENTIDADE AUDITADA:  

APAS Floresta 
 
REPRESENTANTES DA ENTIDADE AUDITADA:  

Rute Santos 
 
ÂMBITO:  

Certificação de Grupo. Gestão das UGFs incluídas no grupo - abrangendo 5260ha, 
abrangendo 9 aderentes e 11 UGFs (Unidade de Gestão Florestal). Produção de 
rolaria e lenha de eucalipto, pinheiro bravo, pinheiro manso, cortiça e pinhas. 
Os aderentes, UGFs e produtos no âmbito do certificado ao nível década UGF são 
apresentados no Anexo I. 
 
EQUIPA AUDITORA:  

Isabel Ramos (Auditor Coordenador) 
Raquel Martinho. 
 
DATA DE CERTIFICAÇÃO : 19-OUTUBRO-2016 

VALIDADE DO CERTIFICADO: 18-OUTUBRO-2019 

Nº CERTIFICADO SATIVA: SATIVA- 2010/GFS002  

Nº LICENÇA DE USO DE LOGÓTIPO PEFC: PEFC/13-22-003 

 



 

 

 

Resumo Público de Certificação Florestal 

Referencial PEFC Portugal para Sistemas de Gestão Florestal Sustentável 

 

  2 de 8 
 

RESUMO DO PROCESSO DE AUDITORIA  

Esta auditoria teve como objectivo avaliar a gestão das UGFs incluídas no Grupo de 
Gestão Florestal Certificada da APAS Floresta. Este Grupo foi constituído em 2007 
em Assembleia-Geral Extraordinária da APAS Floresta sendo composto por 9 
Membros, abrangendo 11 UGF. A Entidade Gestora do Grupo de Gestão Florestal 
Certificada (GGFC) da APAS Floresta é a APAS Floresta. 
 
As UGFs são maioritariamente compostas por áreas florestais, onde o eucalipto é a 
espécie com maior representatividade, verificando-se também povoamentos de 
sobreiro e pinhal manso e algumas manchas de pinhal bravo. 
 
O produto principal de ambas as UGFs é o eucalipto, mas também existe produção 
de outros produtos, como o pinhão, lenha proveniente de desbastes, cortiça e 
actividade cinegética. O âmbito do certificado aplica-se a Produção de rolaria e lenha 
de eucalipto, pinheiro bravo, pinheiro manso, cortiça e pinhas. 
 
A auditoria decorreu segundo o referencial normativo NP4406:2014 incluindo Anexo 
A - Critérios para a gestão florestal sustentável e Anexo B, aplicabilidade ao nível de 
certificação de grupo, a Documentação do Sistema de Gestão do Grupo 
(Regulamento de Grupo, Planos de Gestão Florestal, cartografia, etc...) e a legislação 
em vigor. O Plano de Auditoria foi cumprido na totalidade, excepto no facto de não ter 
sido possível visitar o membro 31, que foi seleccionado no âmbito da amostra de 
UGFs a auditar, mas não visitado devido a ter sido suspenso durante auditoria. 
 
A avaliação incluiu revisão da documentação do grupo e documentação relacionada 
com planeamento da gestão e registos, visitas ao local, discussão com os gestores 
florestais e trabalhadores de forma a permitir preenchimento das checkists de grupo e 
de gestão florestal. 
 
Foram visitados 4 membros, onde foi feita a avaliação da implementação do Sistema 
de Gestão Florestal Sustentável do Grupo ao nível do membro. Esta visita foi 
acompanhada pelos técnicos da APAS Floresta e pelo gestores e/ou proprietários 
das UGF's visitados.  
Foi feita a verificação do procedimento de adesão e de monitorização realizado pelo 
Gestor do grupo. Para realizar essa verificação foi feita a avaliação, em cada local 
visitado, do controlo realizado pelo Gestor do Grupo em cada membro. 
 
Membros foram seleccionados para incluir áreas de operações recentes ou em curso 
(incluindo novas plantações, áreas de corte, manutenção de caminhos, gestão de 
áreas de sobreiro, pastagem, áreas agrícolas, uso de químicos), áreas de acesso 
público, áreas de conservação e para incluir membros do grupo não visitados 
anteriormente pela SATIVA. Selecção de membros permitiu avaliar comentários das 
partes interessadas. 
 

No âmbito desta auditoria a SATIVA desenvolveu um processo de consulta pública 
ao sistema de gestão florestal em avaliação, com o objectivo de obter opiniões das 
partes interessadas. Foram contactadas 250 partes interessadas, incluindo juntas de 
freguesia, câmaras municipais, ONG´s, Bombeiros, Associações de caçadores, 
clientes, partes interessadas locais, etc. Foram recebidas 2 respostas. 
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Uma Junta de Freguesia respondeu à consulta pública da APAS Floresta, 
mencionando como impacte a instalação dos painéis solares, que alteram os habitats 
e fauna autóctone, verificado num membro do grupo.  
Na auditoria o membro justificou que esta área foi arrendada para painéis solares, por 
ser uma opção economicamente importante. Não foi verificado se este uso tem 
impactes significativos (apesar de arrendado), e se existem medidas mitigadoras que 
possam ser tomadas ao nível dos habitats e das espécies de fauna.  
 
Outra parte interessada, relacionada com biodiversidade, respondeu à consulta 
pública da APAS Floresta,  destacou os potenciais impactes das actividades florestais 
nas aves de rapina, enviou o Manual de Boas Práticas Florestais desenvolvido no 
âmbito do Projecto LIFE "Conservação de populações arborícolas de Águia de Bonelli 
em Portugal" (2006-2011), onde são descritas as medidas de gestão florestal 
adequadas à conservação da águia-de-Bonelli, cuja aplicação geral se estende, com 
os devidos ajustes, às restantes espécies de rapinas florestais.  
Este manual não foi usado pelo gestor do grupo para melhorar a informação do 
grupo. 
 
Estas preocupações foram avaliadas no âmbito desta auditoria, solicitadas 
explicações por parte do membro implicado e do gestor do grupo, e foram 
identificadas 2 Oportunidades de melhoria. 
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RESUMO DO SISTEMA DE GESTÃO FLORESTAL  

 

O Grupo de Gestão Florestal Certificada da APAS FLORESTA é composto por um 
conjunto voluntário de membros que partilham os critérios Pan-Europeus e os 
indicadores de gestão florestal sustentável constantes na Norma Portuguesa 
(NP4406) e estão organizados segundo um Sistema de Gestão Florestal Sustentável 
(SGFS). 
 
A APAS Floresta, entidade promotora PEFC, é a entidade responsável pela gestão 
do Grupo, que tem como responsabilidade assegurar que os requisitos do SGFS são 
implementados, mantidos e revistos em conformidade com a Norma. Para esse 
efeito, tem como responsabilidades, entre outras, a coordenação dos processos de 
admissão, saídas e expulsão de membros do Grupo, a avaliação e decisão acerca 
das áreas a integrar na Unidade de Gestão Florestal (UGF) do Grupo, o 
acompanhamento e controlo da implementação de acções correctivas e preventivas 
pelos Membros, o controlo da produção e da comercialização dos produtos florestais 
certificados provenientes da UGF do Grupo. 
 
Os membros pertencentes ao grupo também têm as suas responsabilidades, 
incluindo a obrigação de cumprir integralmente as regras do Grupo e garantir que 
toda a gestão praticada está em conformidade com as boas práticas florestais numa 
perspectiva de longo prazo, garantir que todas as operações respeitam as regras do 
Grupo, implementar as acções correctivas e preventivas, entre outras. 
 
A APAS Floresta disponibiliza a pedido o resumo público do PGF do grupo e/ou o 
resumo público do PGF de cada membro, que incluem informação de caracter 
público de acordo com a NP 4406:2014. 
 
De acordo com a NP4406:2014, a APAS estabeleceu um procedimento para receber, 
documentar e responder a questões colocadas pelas partes interessadas, baseado 
na manutenção de uma lista de partes Interessadas actualizada, que são contactadas 
directamente pelo Gestor de Grupo, para consultar sobre os membros do grupo.  
 
O sítio internet da APAS Floresta dispõe de informação actualizada sobre os 
membros disponível para qualquer parte interessada que pretenda saber informação 
sobre o grupo (http://www.apasfloresta.pt/servicos/tecnicos/certificacao-da-gestao-
florestal). 
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RESULTADO DA AUDITORIA  

Como resultado da auditoria concluiu-se que o Sistema de Gestão Florestal definido 
pela APAS Floresta, implementado em conjunto com os seus membros, cumpre na 
generalidade os requisitos do referencial NP 4406: 2014. 
 
No entanto, a auditoria foi finalizada com 1 acção correctiva Maior, que foi uma 
precondição à re-emissão de certificado, 15 não-conformidades menores e 4 
oportunidades de melhoria. 
 
Relativamente à Não-Conformidade Maior identificada: 
 

• Não-Conformidade Maior PEFC S2 2014.2: Relacionada com falta de 
implementação de medidas de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Para 
resolver a NC foi demonstrada a correcção nos locais onde tinha sido 
identificada falha. Além disso, identificada acção de formação para esclarecer 
as responsabilidades dos membros nesta matéria, e foi melhorada a ficha de 
vistoria usada pela APAS Floresta na monitorização dos membros, de forma a 
evitar repetição. 
 

Relativamente às Não-Conformidades Menores identificadas, seguidamente 
apresenta-se um resumo dos requisitos da norma para os quais a entidade certificada 
necessita de realizar correcções, juntamente com uma breve descrição das falhas 
que originaram a emissão das Não-Conformidades: 
 

• 3.2.2: falhas na implementação da metodologia para a recolha de informação 
referente aos indicadores (Anexo A), nomeadamente não foi verificado se a 
informação recolhida para caracterização dos indicadores é suficiente para 
cumprir com os critérios pan-europeus para a gestão florestal sustentável 
definidos na NP4406:2014; 

• 3.3.8: o procedimento de vendas não descreve o número do certificado PEFC; 
• 3.4.2: falhas na emissão de acções correctivas e/ou preventivas. 

Nomeadamente algumas NCs emitidas na auditoria externa que deveriam ter 
sido detectados na auditoria de monitorização dos membros, revelando falhas 
neste requisito; 

• 3.4.4: o procedimento para realização de auditorias periódicas ao sistema de 
gestão florestal não foi cumprido; 

• 3.4.5: o procedimento para a revisão periódica do SGF não foi revisto de 
forma a assegurar que os novos requisitos do indicador 3.4.5. da norma são 
atendidos;  

• A.1.1.: Verificada uma área de conservação ("matos") que foi convertida em 
área de pomar, revelando que o planeamento não visa a utilização apropriada 
do espaço florestal de acordo com as principais funcionalidades e com os 
objectivos de gestão definidos para a UGF. 

• A.3.2.: relativamente à necessidade de informação sobre evolução dos 
acréscimos de produção, verificaram-se diferenças muito elevadas nas 
estimativas previstas pelo gestor do grupo entre VE (volume estimado) e VR 
(volume real). As estimativas de produção não estão a ser definidas com base 
na melhor informação disponível, e ao longo dos anos a informação não tem 
sido actualizada; 
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• A.4.2.: Verificadas algumas falhas na forma como é mantida a lista de 
espécies (fauna e flora) e habitats protegidos e/ou ameaçados e espécies 
endémicas. O Relatório de biodiversidade deixou de ser actualizado e não 
abrange algumas UGFs. Identificadas falhas na forma como as medidas para 
conservação de espécies e habitats estão a ser transmitidas aos membros; 

• A.4.4.: Numa das UGFs visitadas não existe informação sobre o material 
usado nas plantações; 

• A.5.1.: A informação existente para cada membro não foi alterada para incluir 
informação sobre estado de conservação do solo, ou sobre quais as áreas 
com solos vulneráveis; 

• A.6.1.: Para um dos membros seleccionados na auditoria, não foi evidenciado 
o direito de uso de uma das propriedades incluídas no âmbito do certificado; 

• A.6.3: A informação recolhida para cada membro não foi alterada para incluir 
informação sobre  a qualificação profissional; 

• A.6.3.: Relativamente à obrigação de manter registos das obrigações sociais e 
laborais dos trabalhadores na área certificada, APAS prevê implementar um 
novo sistema onde será a APAS a centralizar a documentação, e os membros 
poderão recorrer aos membros da bolsa para evitar incumprimento. Esta 
bolsa ainda não foi criada; 

• A.6.4: identificadas falhas na informação sobre os serviços de segurança e 
saúde no trabalho, avaliação de riscos profissionais e seguro de acidentes de 
trabalho para os trabalhadores que actuem na área certificada. 

• A.6.5.: Os documentos do grupo não identificam o valor nem as medidas de 
protecção do forno de cal. 

 
Para estas Não-Conformidades Menores, a APAS Floresta apresentou um Plano de 
Acções correctivas, com as acções a desenvolver e respectivos prazos de 
implementação. Os progressos serão avaliados pela SATIVA na próxima auditoria de 
acompanhamento. 
 
Foram identificadas 4 Oportunidades de melhoria, relacionadas com: 
- avaliação de impactes e definição de medidas mitigadoras em áreas arrendadas 
pelos membros (no seguimento de comentário de uma parte interessada); 
- informação desactualizada em alguns PGFs; 
- o facto de não estar a ser usada a melhor informação disponível resultante de 
actividades de investigação e desenvolvimento (no seguimento de comentário de 
uma parte interessada que forneceu um manual com os potenciais impactes das 
actividades florestais nas aves de rapina e medidas de gestão florestal adequadas à 
sua conservação, mas que não foi usado pelo gestor do grupo para melhoria da 
informação do seu Sistema de Gestão Florestal; 
- redução do período de rotação para eucalipto e falta de sensibilização por parte do 
Gestor do grupo para a perda de produtividade e esgotamento dos povoamentos, 
antecipando a necessidade de investimentos devido à exploração intensiva.
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ANEXO I 

Aderentes do Grupo 

Membro e contacto Propriedades Local Área Ocupação de solo Produtos no âmbito 

1 - Soc. Ag. Quintas do 
Cadaval / Sociedade 

Agrícola Quintas do Cadaval, 
Lda 

Quinta de Santo António, 
Sobrena, 2550  Peral, 

Cadaval 

Quinta de Sto António Cadaval 477,86ha 
Eucalipto, pinheiro 
manso e sobreiro 

Produção de rolaria e 
lenha de eucalipto, 

pinheiro manso, cortiça 
e pinhas 

Quinta da Boavista Cadaval 37,39ha 

Eucalipto, pinheiro 
bravo, pinheiro 

manso, sobreiro e 
folhosas diversas 

Produção de rolaria e 
lenha de eucalipto, 

pinheiro bravo, cortiça, 
pinhas. 

Olho de Bode Montijo 147,39ha 
Eucalipto, pinheiro 
bravo, sobreiro e 
folhosas diversas 

Produção de rolaria e 
lenha de eucalipto, 

pinheiro bravo, cortiça. 

2 - Soc. Ag. Qt do Convento 
da Visitação / Sociedade 

Agrícola Quinta do Convento 
da Visitação SAG, Lda 

Rua do Convento, Vila Verde 
dos Francos, 2580-422 

Alenquer 

Quinta da Torre Bela Azambuja 1528,69ha Eucalipto, pinheiro 
manso e sobreiro 

Produção de rolaria  e 
lenha de eucalipto, 

pinheiro manso, cortiça 
e pinhas. 

6 - António Vieira Baptista / 
Alameda Cândido dos Reis, 
n.º 20 1º ESQ 2040-322 Rio 

Maior 

Quinta do Cubo e 
anexas Rio Maior 127,97ha Eucalipto,  sobreiro 

e folhosas diversas 

Produção de rolaria  e 
lenha de eucalipto, 

cortiça. 

7 - Perimase S.A. / O Cereal 
- Gato Preto 2040 – 238 Rio 

Maior 

Bombarral, Cadaval e 
Rio Maior 

Bombarral, 
Cadaval e Rio 

Maior 

 

39,4ha 

Eucalipto, pinheiro 
manso, sobreiro e 
folhosas diversas 

Produção de rolaria e 
lenha de eucalipto, 

pinheiro manso, cortiça, 
pinhas. 

Abrantes, Alcanena e 
Torres Novas 

Abrantes, 
Alcanena e 

Torres Novas 
161,69ha 

Eucalipto, pinheiro 
manso, sobreiro e 
folhosas diversas 

Produção de rolaria e 
lenha de eucalipto, 

pinheiro manso, cortiça, 
pinhas. 

Chaparralão, Courela 
da Pedra Rachada, 
Monte do Mudo e 

Sobralinho 

Santiago do 
Cacém, Sines e 

Mértola 
1057,77ha 

Eucalipto, pinheiro 
bravo, pinheiro 

manso, sobreiro, 
folhosas e 

resinosas diversas 

Produção de rolaria e 
lenha de eucalipto, 

pinheiro bravo, pinheiro 
manso, cortiça e pinhas. 

11 - Sociedade Agrícola Cruz 
Costa / Amiais de Cima – 

Apartado 12, 2025-012 Abrã 

Ribatejo – Alcanena e 
Santarém 

Santarém e 
Alcanena 528,59ha 

Eucalipto, pinheiro 
bravo, pinheiro 

manso, sobreiro, 
folhosas  e 

resinosas diversas 

Produção de rolaria  e 
lenha de eucalipto, 

pinheiro bravo, pinheiro 
manso, cortiça e pinhas. 

22 - Sociedade Agrícola 
Quinta da Freiria S.A / Quinta 
da Freiria, 2540-471 Roliça - 

Bombarral 

Quinta da Freiria e 
Outras 

Bombarral, Torres 
Vedras e 
Alenquer 

395,59ha 

Eucalipto, sobreiro, 
pinheiro manso, 

folhosas e 
resinosas diversas 

Produção de rolaria e 
lenha de eucalipto, 

pinheiro manso, cortiça 
e pinhas. 
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23 - Avibom - Avícola S.A / 
Av. dos Combatentes da 
Grande Guerra n.º 126 

Ramalhal, 2565-642 Torres 
Vedras 

Torres Vedras 

Eucalipto, pinheiro 
manso e sobreiro 

Produção de rolaria e 
lenha de eucalipto, 
pinheiro manso e 

cortiça. 

24 - Agro-Pecuária Alto da 
Palhoça S.A / Quinta da 

Freiria, 2540-471 Roliça - 
Bombarral 

Lourinhã 

Eucalipto Produção de rolaria e 
lenha de eucalipto 

31 - Turmeli - Investimentos 
imobiliários e Turisticos, SA / 

Avenida 5 de Outubro, n.º 
256 º ESQ 1600-038 Lisboa 

Herdade de Montalvo, 
Barranco de Água, 

Santa Bárbara e Outras 

Alcácer do Sal e 
Portimão 758,12ha 

Eucalipto, pinhieiro 
manso, sobreiro e 
folhosas diversas 

Produção de rolaria  e 
lenha de eucalipto, 

pinheiro manso, pinhas. 

 

 

 

 

 


