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A NOSSA
MISSÃO 

Instituir o quadro de referência para a supervisão, controlo e revisão do 
sistema de certificação da gestão florestal sustentável, assim como as 
ações necessárias à sua divulgação e aplicação.

A NOSSA
VISÃO

A gestão efetiva da floresta Portuguesa assente nos pilares de 
sustentabilidade ambiental, económica e social que promova o 
desenvolvimento rural e das populações locais e o reconhecimento do papel 
da floresta e dos produtos de base florestal para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade.
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O PEFC Portugal é uma associação não governamental, de iniciativa 
privada, sem fins lucrativos, que tem como principal objectivo, 
promover a Gestão Florestal Sustentável e sua comprovação no 
quadro de referência do Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes (PEFC).

O PEFC funciona como instrumento de mercado voluntário que se 
aplica a toda a cadeia de abastecimento de produtos de base 
florestal, da floresta ao consumidor. Inicia-se na floresta, com a 
certificação da Gestão Florestal Sustentável e estende-se ao longo 
da cadeia de valor através da certificação da Cadeia de 
Responsabilidade. A certificação é sempre realizada por Organismos 
de Certificação, acreditados e notificados, que verificam e atestam o 
cumprimento dos critérios de sustentabilidade PEFC. 

As normas PEFC estipulam exigentes requisitos AMBIENTAIS, 
SOCIAIS, ECONÓMICOS E ÉTICOS.

No final de 2019, a área florestal com certificação de Gestão 
Sustentável PEFC em Portugal era de 288 mil hectares, 
aproximadamente, mais 4% face ao ano anterior, abrangendo 2.140 
proprietários/gestores florestais. Por outro lado, as empresas com 
certificados de Cadeia de Responsabilidade (CdR) PEFC, eram 176 
abrangendo 482 locais de atividade. 

O PEFC é o esquema líder mundial em área florestal certificada com 
325 milhões de hectares certificados. Abrange ainda mais de 20.000 
entidades, com certificação de cadeia de responsabilidade, 
distribuídas por mais de 70 países. 
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Um ano de celebrações
o PEFC fez 20 anos  

O último ano foi um ano muito especial para a família PEFC, pois celebramos 20 
anos.

Ao longo de 2019 o PEFC Portugal associou-se às comemorações, partilhando 
imagens e conteúdos que marcaram a evolução do PEFC, mostrando como foi o 
início e evolução ao longo do tempo. 

Foi uma data especialmente marcante para o PEFC Portugal, que desde o início 
se associou a este movimento tão importante para a proteção das florestas à 
escala global e local, como seu membro fundador. 

O logotipo dos 20 anos foi ostentado em todas as publicações e eventos do PEFC 
Portugal e também em várias iniciativas dos nossos associados, organismos de 
certificação e entidades titulares de certificados PEFC, que se juntaram a esta 
celebração, em sinal do seu apoio. 

Neste relatório de atividades vamos assinalar alguns dos momentos 
emblemáticos com o #20ACuidardaFloresta. A todos que se juntaram a nós na 
divulgação da marca PEFC e valores que a sustém deixamos um especial 
agradecimento.
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Mensagem do Presidente João Soveral
Presidente da Direção

do PEFC Portugal

Com a apresentação detalhada da atuação do PEFC Portugal ao longo de mais um ano, justificam-se também 
referências a alguns aspetos mais relevantes e uma avaliação de como de facto se cumpriram os objetivos para 
ele definidos.

O reforço do quadro de recursos humanos, fundamental para se conseguir o incremento da ação da nossa 
associação, foi finalmente possível neste ano e concretizou-se com a contratação, em Março, de uma engenheira 
florestal, a Madalena Rascão. Na função de adjunta para a promoção da gestão florestal sustentável tem como 
principais responsabilidades a ligação às organizações de produtores florestais e as ações de comunicação de 
âmbito geral.

Em junho foi admitida uma outra engenheira florestal, a Raquel Martinho, para substituir a Marina Soares que 
entretanto havia rescindido o seu contrato. Com uma larga experiência no domínio da certificação, assumiu 
como principais tarefas a manutenção do Sistema Português de Certificação Florestal, bem como a organização 
do processo de certificação, notificação e de marca.

Domínio central da ação do PEFC Portugal, a condução do Sistema Português de Certificação Florestal teve em 
2019 um marco importante com o desencadear do 5.º processo de revisão da Norma Portuguesa de Gestão 
Florestal Sustentável (PEFC) – NP 4406, na sequência da revisão normativa 2017‐20 do PEFC Internacional, e que 
resultará na adequação em conformidade de todos os processos e documentos do SPCF.

Tendo-se definido como prioritário o reforço da cooperação com os associados e outras partes interessadas, o 
PEFC Portugal em 2019 participou de diversas formas num conjunto alargado de ações com as mais diferentes 
entidades. Assim foi com a Confederação dos Agricultores de Portugal, a Forestis, a CELPA, a The Navigator 
Company, a ACF Baixo Vouga, a AFLOESTE, Ordem dos Engenheiros, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, os municípios de Lisboa, Torres Vedras e de Grândola, a APAS Floresta – Associação de Produtores 
Florestais, a APFCAN – Associação de Produtores Florestais de Alcobaça e Nazaré, a APFRA – Associação Florestal 
da Estremadura e Ribatejo, a FLOREST – Associação dos Produtores Agrícolas e Florestais da Estremadura e o 
CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. Este trabalho prosseguirá e intensificar-se-á em 
2020.

Na área da comunicação, lançaram-se as bases do que se pretende que venha a ser a politica do PEFC Portugal: 
a presença assídua junto das partes interessadas, privilegiando os associados do PEFC Portugal e todos os 
envolvidos na certificação PEFC (GFS e CdR), os produtores florestais e as empresas do setor, os profissionais dos 
diversos ramos envolvidos na política e na economia florestais. 

Por último, impõe-se uma referência à progressão da certificação PEFC. 2019 terminou com 288 mil hectares de 
área florestal certificada (+ 4% do que no ano anterior), correspondentes a 4 certificados regionais, 8 certificados 
de grupo e 2 certificados individuais, envolvendo 2.140 proprietários florestais  (+ 25% do que em 2018). Já o 
número de certificados de CdR, 176 (482 instalações), aumentou um pouco mais de 11%.

O PEFC Portugal, Conselho da Fileira Florestal Portuguesa, terminou 2019 com uma situação financeira 
equilibrada e positiva, o quadro de recursos humanos reforçado e um novo plano estratégico definido. Os 
resultados atingidos são claramente positivos e, principalmente, alicerçam a expectativa de que nos próximos 
anos a prestação do PEFC Portugal possa atingir uma maior proficiência, em proveito da certificação PEFC e da 
sustentabilidade da floresta nacional. 

27 de Março de 2020



Evolução da área florestal
certificada em Portugal 

Distribuição da área certificada PEFC
por tipologia de certificado 
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Certificação da
Gestão Florestal Sustentável

O ano de 2019 foi marcado por um crescimento moderado ao nível da área 
florestal certificada, com o aumento de 4% face ao ano anterior e um 

acréscimo de aderentes à certificação na ordem dos 25%.

A área florestal certificada pelo PEFC abrangeu 8,7 % da floresta Portuguesa, 
totalizando à data de 31 de dezembro de 2019, cerca de 288 mil hectares.

O número de proprietários florestais aderentes a sistemas de gestão florestal 
sustentável passou a 2.140 aderentes

5

A área abrangida pelos certificados de 
âmbito individual foi ainda dominante, 
com 67% da área total certificada sob a 
gestão da indústria da pasta e papel, 
representando os 2 aderentes com 
maior área florestal privada em 
Portugal. Os certificados de grupo 
representaram 28% da área florestal 
certificada e o maior número de 
aderentes (64%). Os certificados 
regionais abrangeram 6% da área 
florestal certificada distribuída por 763 
aderentes (36%)

GFS Regional
13,816 ha
657 aderentes

GFS Grupo
72,457 ha
1058 aderentes

GFS Individual 
191,082 ha
2 aderentes

600 724
847

1718

2140



Evolução da área florestal
certificada em Portugal 
Conheça as entidades que mais contribuíram para os 
números de 2019, pelo crescimento em área florestal 
certificada, número de aderentes ou iniciativas de 
certificação inovadoras.

CERNA Portugal 
A CERNA Portugal acrescentou cerca de 5.000 ha ao total 
de área sob sua gestão. No final do ano a CERNA Portugal
geria mais de 10 mil hectares e 323 membros aderentes,
com áreas localizadas sobretudo na região centro e norte litoral
e centro interior e em menor expressão, noutras zonas do país.

A CERNA Portugal (Attractive Cascade Unipessoal, Lda) é uma 
empresa consultora com sede na Galiza - Espanha, que desenvolve
a sua atividade no âmbito da Gestão, Engenharia e Consultoria
Florestal e Ambiental e atua em todo o território nacional.

APIFLORA
A APIFLORA registou um crescimento de 231% face ao ano
anterior. No final do ano a certificação PEFC abrangia quase
7 mil hectares e 74 novos membros aderentes, colocando-a também com uma variação anual de 
novos membros (336%). A APIFLORA é uma associação Agro-Florestal do concelho de Ponte Sor, 
com âmbito de certificação PEFC para produtos de madeira, cortiça e pinha.

mais área florestal certificada

UNIMADEIRAS
A Unimadeiras contou com 222 novas adesões, atingindo um total de 839 proprietários/gestores 
florestais aderentes no final do ano.  
A distribuição da área florestal certificada tem uma representação significativa de regime público, 
nomeadamente, as freguesias e os municípios detêm 7% da área certificada e em regime de 
cogestão os órgãos de gestão de baldios, com 10% da área certificada. Os restantes 83% dizem 
respeito a propriedade em regime privado. 
As principais produções são Eucalyptus globulus e Pinus pinaster, e também Sobreiro e Azinheira 
entre outros tipos de produção (e.g.: medronho, madeiras nobres, resina), embora ainda com 
expressão residual. 

Entidades com:
maior número de aderentes

ANSUB  22.013,32 ha  
UNIMADEIRAS 21.775,93 ha  
AFLOBEI  13.336,98 ha

UNIMADEIRAS 831
ACF Baixo Vouga 521
CERNA Portugal 323
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O PEFC Portugal tem como grande desígnio estender a certificação florestal a todo o território nacional. 
Fazemo-lo através de acções que procuram contribuir para uma melhor compreensão pública da 

relevância da certificação florestal regional e as vantagens da promoção de 5 Certificados Regionais 
coincidentes com as regiões plano de Portugal, NUT II. 

Em 2019 o PEFC Portugal deu início à primeira sessão de indução à certificação florestal regional PEFC 
NUT II com o objectivo de sensibilizar os principais agentes regionais na persecução deste objectivo e, ao 

mesmo tempo, promover o aumento de escala dos certificados de gestão florestal PEFC existentes. 

A primeira sessão de indução à certificação florestal regional PEFC foi dirigida 
para a NUT II Área Metropolitana de Lisboa, cumprindo o objetivo de 
sensibilizar e induzir os seus principais agentes para a relevância da 
certificação da gestão florestal sustentável e as vantagens da promoção de 5 
Certificados Florestais Regionais coincidentes com as regiões plano de 
Portugal, NUT II

A sessão realizou-se no Auditório da Confederação dos Agricultores de 
Portugal (CAP), no dia 29 de Novembro, e contou com a presença de várias 
entidades do setor com atuação na Grande Lisboa e comunidade interessada. 
O PEFC Portugal foi responsável por organizar e conduzir a sessão tendo 
dirigido o convite às partes interessadas representativas desta região e partes 
interessadas, através dos canais de divulgação do PEFC Portugal. Na sessão 
participaram cerca de 17 entidades do setor florestal público e privado e outros 
membros associados do PEFC Portugal.

Esta sessão enquadrou-se nos eventos paralelos às reuniões de assembleia 
geral visando o envolvimento de todo o universo associativo do PEFC Portugal. 

No próximo ano prevêem-se reuniões de acompanhamento com as entidades 
que demostraram interesse em constituir e dinamizar esta iniciativa.

Certificação florestal
5 Regiões, 5 Certificados PEFC

Certificação Florestal Regional PEFC 
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

Em 2019 foi dado mais um passo decisivo para a Certificação Florestal 
Regional PEFC NUT II Alentejo, com a realização da 1ª Assembleia Geral 
constituinte da Associação para a Certificação Florestal do Alentejo e Lezíria 
do Tejo (ACFALT), e eleição dos seus órgãos sociais.

A ACFALT propõe-se atuar nas 5 subregiões que compõem a NUT II - 
Alentejo: Alentejo Central, Baixo Alentejo, Alentejo Litoral, Alto Alentejo e 
ainda para a NUT III Lezíria do Tejo. A auditoria de concessão está 
programada para o 1.º trimestre de 2020.

Certificação Florestal Regional PEFC 
PEFC ALENTEJO 

Projeto uma abordagem mais florestal
O PEFC Portugal deu início a um novo Projeto com o intuito de aumentar a 
área florestal certificada PEFC, promovendo a Gestão Florestal Sustentável 
junto dos proprietários e gestores em Portugal. Este projeto, teve início no 
primeiro trimestre de 2019, e tem como objetivo estreitar as relações entre o 
PEFC Portugal e as Organizações de Produtores Florestais, através de 
experiências de networking e partilha das necessidades das mesmas. 
A implementação desse objetivo passa pela criação de canais de intercâmbio 
entre estas organizações e o PEFC Portugal, através de visitas de campo e 
divulgação nos vários canais de comunicação do PEFC da atividade realizada 
por estas entidades. O projeto foi divulgado juntamente com um 
questionário de auscultação através do email, redes sociais e Newsletter para 
mais de 700 contactos. 7



Empresas e Mercados de
Produtos Certificados  
A certificação de Cadeia de Responsabilidade PEFC manteve a tendência de crescimento, demonstrando 
o contínuo interesse nesta certificação. Em 2019 o número de certificados de Cadeia de Responsabilidade 
– CdR cresceu 11% relativamente ao ano anterior. Esta evolução foi acompanhada de um aumento em 16% 
do número de sites abrangidos pela certificação multisite.

O número de certificados de cadeia de responsabilidade PEFC manteve a tendência de 
crescimento registada nos anos anteriores, atingido em 2019, 176 organizações, das quais 142 de 
âmbito individual e 34 multisite. 

O setor que mais cresceu em 2019 foi o setor do comércio de madeira, cortiça e outros 
produtos não lenhosos, com 9 novos certificados. Este setor reflete a fase inicial da cadeia de 
abastecimento, englobando as empresas de exploração florestal nos seus diversos produtos. 
Estão incluídas atividades de silvicultura e outras atividades florestais, extração de cortiça, 
resina e apanha de outros produtos florestais não lenhosos e comércio por grosso de 
madeira em bruto e de produtos derivados, entre outros.
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XI Comércio de
madeira, cortiça e

outros produtos não
lenhosos

I Pasta, papel e
cartão

II Embalagens, sacos
e invólucros

III Gráficas e editoras

IV Madeira em bruto e Construção civilV Mobiliário

VI Serrações e carpintarias

X Outros



A Molabotão é uma empresa com cerca de 30 anos dedicada ao setor têxtil, com diversidade de produtos 
acessórios, necessários a este setor.A certificação PEFC neste âmbito reforça e promove a existência de 

produtos de base florestal certificados a serem utilizados no mundo da moda. 

Destaques das
empresas e mercados PEFC

Entre os 29 novos certificados emitidos em 2019, destacam-se dos 
atuais âmbitos de certificação pela especificidade dos seus produtos 

certificados PEFC as empresas:

9

A moda sustentável tem sido um tema com interesse crescente, 
demonstrando que é possível também juntar a este setor a preocupação 
ambiental da sustentabilidade dos produtos utilizados: fibras e produtos 
de base florestal com origem em florestas geridas de forma sustentável.

Viarco (Vieira Araújo e Companhia, Lda): O registo da marca remonta a 1936. A origem do fabrico de lápis 
em Portugal data de 1907, o que conta uma história já com mais de 100 anos. A Viarco é assim uma 
empresa emblemática, representando a certificação PEFC um acréscimo ao seu valor. 



Sistema Português de
Certificação Florestal  

Cronograma da atividade normativa na CT 145

Avaliação periódica ao Sistema Português de
Certificação Florestal
A avaliação ao Sistema Português de Certificação Florestal (SPCF) obedece a ciclos de revisão 
obrigatórios, desencadeados a cada 5 anos, em cumprimento com as metas e parâmetros que asseguram 
a manutenção do reconhecimento do PEFC Internacional. 

Em 2019 iniciou-se o 5.º processo de revisão normativo, que tem o seu foco na Norma Portuguesa 
de Gestão Florestal Sustentável (PEFC) – NP 4406 (mas não só). Porque a avaliação será 
desencadeada à luz das normas revistas do PEFC Internacional 2017-20, todos os processos e 
documentos do SPCF serão revistos em conformidade com os novos normativos ao longo do 
biénio 2019-20.
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Janeiro - Início da Avaliação Periódica à NP 4406

O PEFC Portugal promoveu o arranque do processo de avaliação periódic0 à NP4406:2014 (que 
em junho fez 5 anos da sua última edição), com o objetivo de obter a deliberação da Comissão 
Técnica 145 sobre o modelo de revisão a seguir e definir os próximos passos. Em resultado a 
Subcomissão responsável pela condução dos trabalhos de revisão anteriores (SC02) foi 
mandatada a analisar os modelos e condições e emitir uma recomendação, em conformidade.

Fevereiro - Recomendação da SC02 sobre o Modelo de Revisão à NP4406:2014

O PEFC Portugal desencadeou o processo de auscultação e recolha de comentários à NP4406, 
junto dos vogais da CT145, detentores de certificados de GFS PEFC e outras partes 
interessadas. O resultado desse processo, bem como a primeira avaliação de lacunas entre a 
NP4406:2014 e os novos referenciais do PEFC Internacional, foi apreciada na reunião da SC02 
de 25 de Fevereiro. Em resultado concluiu-se pela revisão convencional da NP4406:2014, ou 
seja, por um processo equiparado à elaboração de uma nova norma.

Fevereiro - Março - Revisão das Regras de Funcionamento da CT 145

O PEFC Portugal iniciou a revisão da Regras de Funcionamento da CT 145 com o organismo 
responsável pela coordenação desta comissão o Instituto de Conservação da Natureza (ICNF). 
A revisão foi feita à luz do novo documento do PEFC Internacional - PEFC ST 1001:2017 – 
Standard Setting Requirements, e incidiu na redefinição das categorias de partes interessadas 
e outros aspectos do funcionamento. Este documento reveste-se de particular relevância já 
que determina, entre outros, as etapas e procedimentos a ter em consideração na revisão da 
norma, de forma a assegurar transparência e abertura do processo de normalização a qualquer 
parte interessada que pretenda participar neste fórum de trabalho.

Abril - Decisão sobre o início de Revisão Convencional à NP 4406:2014 

A Comissão Técnica 145 aprovou em plenária a recomendação da SC02, deliberando 
favoravelmente pela revisão convencional à NP 4406:2014. Nessa reunião, aprovou também as 
alterações às suas Regras de Funcionamento. Em agosto o IPQ publicou em edital de normas 
em revisão, a NP4406.   

Agosto - Mapeamento de partes interessadas 

Ao longo de 2 meses o PEFC Portugal procedeu ao mapeamento de partes interessadas, com 
o objetivo de reforçar e diversificar as categorias de intervenientes na revisão da Norma
Portuguesa 4406, procurando o equilíbrio da sua representatividade, assim como a
possibilidade de obter novos contributos, experiência e conhecimento.
As categorias de intervenientes foram agregadas, com o objetivo de considerar a relevância da
sua  participação no processo de elaboração normativo, identificando-se, previamente,
entidades consideradas partes interessadas diretamente afetadas e partes  interessadas
chaves na aplicação da norma e na sua elaboração.
Em resultado deste extenso trabalho foram identificadas 1241 entidades.



Documentos normativos
o que há de novo?
Consulta Pública à Trilogia de Normas 
para a Cadeia de Responsabilidade do 
PEFC Internacional 

A trilogia de normas para a Cadeia de 
PEFC constitui a última série de normas 
em revisão pelo PEFC Internacional. A 
sua aprovação esteve prevista para 
novembro de 2019, contudo acabou por 
se agendar para em fevereiro de 2020.

Ao longo do ano o PEFC Portugal 
promoveu a divulgação e discussão 
destas normas no âmbito das consultas 
públicas, junto dos seus associados e 
titulares de certificados e em particular, 
na Comissão Técnica 145, onde foi 
promovida a consulta à Norma de 
Cadeia de Trademark PEFC para envio 
de comentários nacionais (Reunião da 
SC05 de Cadeia de Custódia da CT145, 
de 9 de Julho 2019). O PEFC Portugal 
participou também na consulta pública 
da norma ST 2003. 

PEFC ST 2002:2020,
define os requisitos para a certificação
da cadeia de responsabilidade de 
produtos de base florestal e árvores, 
ou seja as condições que uma empresa 
deve atender para obter a 
certificação PEFC.

PEFC ST 2001:2020,
define os critérios para utilização do
 logótipo e sigla PEFC.

11

Outubro - Anúncio e Convite Formal às Partes Interessadas pelo ICNF

O ICNF, enquanto Organismo de Normalização Setorial, endereçou o convite às partes 
interessadas para nomeação de representantes na CT145 e participação no processo de revisão 
normativo da NP 4406. O anúncio, estruturado para conter informação padronizada, incluiu a 
sinopse do projeto descrevendo as fases do processo de revisão. Face ao elevado número de 
contatos as inscrições decorreram até 2 de dezembro.

Dezembro - Reconvocação da SC 02 e Inicio dos Trabalhos de Revisão NP4406

As partes interessadas que responderam positivamente ao convite, foram formalmente 
integradas na reunião plenária de 6 de dezembro, passando a vogais da CT145/SC02. Deste 
processo de reconvocação, resultou um acréscimo de 50 entidades, e notavelmente verificou-se a 
adesão de categorias de interesses ainda não representadas:

11 Organizações de produção florestal representativas de novos distritos, Braga,
Faro, Guarda, Bragança, Viseu e Portalegre;
17 Entidades da Administração (13 Câmaras ou CMIs), entidades que participam  
pela primeira vez nestes trabalhos. Pela primeira vez participam também Direção  
Regional de Cultura, e entidades dos arquipélagos (Instituto das Florestas e   
Conservação da Natureza, IP-RAM - Ilha da Madeira e Direção Regional dos Recursos  
Florestais - Região Autónoma dos Açores);
Pela 1ª vez uma entidade representativa dos grupos sociais de consumidores;
6 entidades representativas das universidades/escolas superiores
e ordens;
4 ONGs e 3 ONGAs reforçando uma categoria de interesse
pouco representada

PEFC ST 2003,
define os critérios para acreditação 
de organismos de  certificação que
atuam no âmbito da certificação de 
cadeia de responsabilidade PEFC. 



Membros do PEFC 
com os seus sistemas 
reconhecidos

Membros do PEFC
em vias de obter o 
reconhecimento dos 
seus sistemas

Países onde 

de Cadeia de 
Responsabilidade

325 milhões de hectares de área florestal são geridos de 
acordo com os padrões de sustentabilidade do PEFC.

Mais de 20.000 empresas e organizações obtiveram a 
certificação Cadeia de Responsabilidade PEFC.

53 membros nacionais dos quais 43 têm os seus sistemas 
nacionais de certificação reconhecidos pelo PEFC promovem de 

forma colaborativa a gestão sustentável das florestas. 

Novos esquemas de certificação florestal nacionais: 
Vietnam, Guiana, Ucrânia e Myanmar. 

Em 2019 a PEFC Forest Certification Week realizou-se em 
Würzburg, na Alemanha, entre os dias 11 e 15 de 
Novembro.

A aliança PEFC reuniu-se em Würzburg, na Alemanha, 
para a PEFC Week 2019. A delegação Portuguesa fez-se 
representar pelo presidente da direcção e a 
secretária-geral.

Os 20 anos foram celebrados no local onde se realizou uma 
das primeiras reuniões internacionais que marcaram a 
viragem na história do PEFC. O momento aconteceu em 
abril de 1999, quando todos os envolvidos se 
comprometeram na criação do PEFC.

PEFC Forest Certification 
Week de 2019

Desenvolvimento
Internacional 
Aliança PEFC
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A 24ª Assembleia Geral do PEFC Internacional

A 24ª Assembleia Geral, decorreu a meio da PEFC Week, acolhendo 150 
representantes de membros do PEFC de todo o mundo, o que fez com que 

fosse a maior semana do PEFC de todos os tempos. 

A aliança cresceu com a adesão de dois novos membros nacionais a Ucrânia 
e a Guiana aumentando para 53 o universo membros nacionais. Foi uma 

oportunidade de reflectir os desafios que se colocam à certificação florestal 
e olhar adiante para discutir o que futuro reserva nos próximos 20 anos.

PEFC Members
Meeting

A PEFC Member Meeting decorreu em Genebra, de 10-12 de abril. Neste 
encontro a aliança reforçou a importância da interdependência na cultura 

da organização, reconhecendo que o esforço colectivo é mais eficaz do que 
o possível de atingir individualmente, pelos membros.

 Stakeholder Dialogue
“Certification and Sustainability:

from Niche to Mainstream”

O concurso de fotografia faz parte de uma iniciativa 
conjunta dos membros do PEFC Internacional, que em 
2019, contou com 13 países aderentes.

As imagens premiadas em cada país ficam habilitadas ao 
Prémio Internacional de Fotógrafo do ano PEFC, no valor 
de 3.000 CHF. Em 2019 o prémio foi para Sonia Fantini 
com uma imagem do Lago Bordaglia na Itália. 

 A PEFC Week de 2019 inclui a sessão aberta 
ao Diálogo com as Partes Interessadas, que 

acontece a cada dois anos. O tema foi voltado 
para o futuro da certificação florestal e quais 
os próximos passos para mudar o paradigma 

certificação de nicho para global. Foram 
convidados oradores de grande impacto ao 
nivél mundial de consumo de produtos de 

base florestal.

Concurso de Fotografia Experience Forests, 
Experience PEFC (3.ª edição consecutiva)
Prémio fotografo do Ano PEFC - 2019
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PEFC EU Policy Seminar: Re Thinking SFM

No dia 26 de Setembro o PEFC Portugal fez-se representar pela 
Secretária-geral no evento promovido pelo PEFC Internacional em Bruxelas. 
Neste evento foram debatidas as tendências da sustentabilidade florestal e 

certificação com a sessão “ReThink SFM” e as oportunidades do green 
finance para o sector florestal. Estiveram presentes mais de 90 

participantes, entre oradores, representantes da indústria de base Florestal, 
governos, instituições da EU e membros do PEFC. Representante 

Representações e outras participações

Em 2019 o PEFC Portugal manteve a participação no Grupo Técnico
permanente do PEFC Internacional para a Cadeia de Custódia (PEFC CoC WG)

com a sua representação na SONAE, na pessoa da Eng.º Inês Costa Luz. 

PEFC Field Dialogue 

O PEFC Field Dialogue é uma sessão organizada pelo PEFC Internacional e tem como 
objetivo proporcionar aos vários membros nacionais a oportunidade de partilharem os 
seus objetivos e desafios com os restantes membros. O último PEFC Field Dialogue 
ocorreu entre os dias 9 e 10 de Novembro, em Odenwald Forest, Michelstadt, Alemanha. 
O evento focou-se na apresentação de sistemas inovadores da Certificação de Grupo 
para pequenos proprietários florestais. 
O PEFC Portugal esteve presente juntamente com representantes dos membros do 
PEFC Internacional, Espanha, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, indonésia, 
Myanmar, Tailândia, Vietname e organismo internacional (SAPPI).
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Ciclo de conferências da CAP
"Gestão Florestal - Território e Riscos Naturais" 

1ª Conferência:

O dia 27 de fevereiro de 2019 ficou marcado pela primeira sessão do 
ciclo de conferências “Gestão Florestal, Território e Riscos Naturais”, 
no auditório da Ordem dos Engenheiros, organizado pela CAP, com 
o intuito de proporcionar uma melhor compreensão dos incêndios 
rurais nas últimas décadas e sobre o desenvolvimento da silvicultura 
no território português. O PEFC Portugal marcou presença com 
material divulgativo sobre a certificação florestal.

2.ª Conferencia: 

O PEFC Portugal associou-se à 2.ª Sessão do Ciclo de Conferências da 
CAP, "Gestão Florestal - Território e Riscos Naturais" que contou com 
a presença de S. Ex.ª. o Presidente da República. A sessão decorreu 
no dia 17 de Abril, no Cine-Granadeiro Auditório Municipal de 
Grândola. 
Nesta segunda sessão, o foco recaiu sobre os sistemas de produção 
florestais tipicamente mediterrânicos, montados de sobro e azinho, e 
os desafios inerentes à sua gestão. A organização desta iniciativa 
contou com o apoio do Município de Grândola, da Associação de 
Agricultores de Grândola e do PEFC Portugal. 

Desenvolvimento florestal da região Oeste,
fatores críticos

No dia 27 de março de 2019, realizou-se no Auditório do Paços do Conselho de Torres Vedras o 
Seminário “Desenvolvimento Florestal da Região Oeste - Fatores Críticos”, apoiado pela Câmara 

Municipal de Torres Vedras, organizado pela Confederação de Agricultores de Portugal e pelo 
PEFC Portugal. 

Esta iniciativa contou com o contribuído das cinco organizações de produtores florestais da 
região Oeste, evidenciando a predisposição e potencial desta região para a produção lenhosa 

das três principais fileiras florestais - eucalipto, pinheiro-bravo e sobreiro. A sessão contou com 
a presença do Secretário de Estado para as florestas e do desenvolvimento rural engenheiro 

Miguel Freitas, que entre outros observações salientou a importância de aumentar as áreas de 
gestão florestal e incentivou ao aumento de áreas geridas em conjunto. 

As organizações presentes - APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais; APFCAN – 
Florestais de Alcobaça e Nazaré; APFRA – Associação Florestal da Estremadura e Ribatejo; 
FLOREST – Associação dos Produtores Agrícolas e Florestais da Estremadura; AFLOESTE – 

Associação Interprofissional da Floresta do Oeste - abordaram os vários desafios e 
condicionantes para o desenvolvimento florestal da região na perspetiva de cada organização. 

Dos vários elementos condicionantes, aqueles com maior relevância prendem-se com a 
dimensão média da propriedade, a instabilidade da política setorial e a governação. 

A Certificação florestal foi abordada como uma ferramenta de interesse com reflexos na 
economia e produtividade daqueles que a praticam tendo sido ainda mencionada a 
preferência das Associações na implementação de planos de Certificação de Grupo.

Cooperação Estratégica
com os Associados 

Em 2019 foram criadas diversas oportunidades de cooperação com 
os associados, que resultaram na associação do PEFC e da sua 

marca em diversos eventos o que permitiu um aumento de escala 
na comunicação e promoção da certificação PEFC.

Foram realizadas reuniões bilaterais entre o PEFC Portugal e os associados 
seguintes: CAP; FORESTIS; UTAD; THE NAVIGATOR COMPANY, ACF Baixo Vouga, 

CELPA, SONAE Arauco e AFLOESTE
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O PEFC Portugal participou na 11.ª edição da Expoflorestal, marcando 
presença nesta feira pelo 5.º ano consecutivo num ritual que dura há 
10 anos. Nesta edição o PEFC Portugal associou-se à rede de 
parceiros e consequentemente o logotipo PEFC foi ostentado em 
todos os cartazes e materiais de divulgação da feira. 

Ao longo dos três dias da Expoflorestal o PEFC Portugal esteve 
presente com um stand próprio, procurando sensibilizar os visitantes 
para o papel da certificação florestal e marca PEFC, numa região que 
já se destaca em matéria de área florestal certificada PEFC. 

A feira decorreu em Albergaria-a-Velha entre 17 e 19 de Maio e nesta 
edição estiveram presentes 250 expositores nacionais e estrangeiros, 
e mais de 40 mil visitantes.

Seminário
“Gestão à escala da paisagem e
serviços de ecossistema”.

O PEFC Portugal associou-se à Navigator, Associação Florestal do 
Baixo Vouga, ESAC e Quercus na organização do Seminário “Gestão 
à escala da paisagem e serviços de ecossistema”. O seminário 
decorreu no Sábado, dia 18 de Maio e inseriu-se no ciclo de 
miniconferências da Expoflorestal. 

Expoflorestal 2019
Por uma floresta viva

Cartaz publicitário – Já viu a nossa 
marca?

Através da colocação do cartaz publicitário – Já viu a nossa 
marca? na nave central do Centro de Exposições do 
CNEMA a mensagem e logotipo do PEFC estiveram bem 
visíveis ao longo dos 9 dias da 56.ª Feira Nacional de 
Agricultura, que se realizou de 8 a 16 de Junho e que 
contou com mais de 200 mil visitantes.

Feira Nacional de
Agricultura de 2019 Santarém

#20ACuidardaFloresta
#20ACuidardaFloresta

#20ACuidardaFloresta
#20ACuidardaFloresta
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Participação em
outros projectos,
fóruns e eventos

15 de Abril de 2019
Evento temático RNC2050
Neutralidade Carbónica e transição justa

Uma sessão inserida num ciclo de eventos temáticos dedicada ao tema da 
descarbonização da sociedade e no âmbito do Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica 2050. A Sessão pretendeu refletir sobre o impacto dos possíveis 
cenários e a necessidade de garantir uma transição justa num novo 
paradigma. O evento decorreu no Hotel Ritz Four Seasons em Lisboa.  

24 e 25 de Julho
Conferência Internacional Final do Projeto Forest-IN – 

“Floresta saudável, benefícios para todos”

Conferência Internacional Final do Projeto Forest-IN, organizado pela 
Universidade de Aveiro e apoiado pelo Programa Erasmus + e o PEFC 
Espanha. Este projeto teve a duração de 3 anos e teve como principal 
propósito proporcionar aos proprietários florestais nacionais o apoio e 

formação relativa à importância das boas práticas florestais. 

10 de Dezembro
Reunião com Entidades Gestoras de Certificação 

Florestal (Sonae Arauco)

O PEFC Portugal esteve presente na reunião com as entidades gestoras de 
Certificação Florestal organizada pela Sonae ARAUCO, que decorreu no dia 

10 de dezembro de 2019, na Unidade Industrial de Mangualde e contou com 
a participação de gestores de certificados PEFC e FSC, representantes dos 

organismos de certificação e representantes dos respetivos sistemas.

Num programa direcionado para a promoção da certificação florestal numa 
perspetiva de melhoria da gestão do pinhal bravo em Portugal, 

apresentou-se as estratégias e desafios da empresa na implementação da 
Gestão Florestal Sustentável, salientando a importância e as vantagens da 

certificação nos mercados internacionais. 

8 de Outubro
Sustainability Forum - The Navigator Company
“For a Carbon Neutral Future” 

Evento dedicado a um futuro neutro em carbono. Diversas entidades 
expuseram os seus conhecimentos na área, tendo sido também 
apresentados as medidas que estão a ser tomadas em prol do objectivo de se 
alcançar um futuro neutro em carbono.
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Eventos & Comunicação
Em 2019 iniciamos novos formatos de comunicação e 
reforçamos os meios de divulgação e publicitação, mas 
sempre com o mesmo foco, a divulgação do que fazemos, 
do Sistema de Gestão Florestal e da marca PEFC. 

No dia 18 de Outubro de 2019 decorreu da parte da tarde 
no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, Lumiar, a 1ª 
sessão da rúbrica “À conversa com…” com o convidado 
Luís Rochartre, Diretor Forest Solutions at World Business 
Council for Sustainable Development.
A sessão foi conduzida pelo presidente da direcção do 
PEFC Portugal, João Soveral.

O orador convidado apresentou o Roadmap a seguir pelas 
empresas de base florestal para maximizar o seu 
contributo na persecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. 
A divulgação do evento teve como meios de divulgação a 
página de Facebook do PEFC Portugal, a página de 
Linkedin, mailing e Newsletter tendo tido um alcance 
significativo, superior a 1900 pessoas.

Série de 5 postais com mensagens de base, distintas e 
intemporais, sobre o PEFC e a sua acção. Através do 
mesmo slogan procurou-se afirmar a marca PEFC “Quem 
age através do nosso símbolo, protege a natureza e a 
floresta, ao mesmo tempo que contribui para valorizar o 
total contributo que as florestas nos oferecem!”
 
Tiragem: 500 exemplares por postal (2.500 unidades) 
Distribuição: 1500 em eventos próprios e dos associados         

Folheto tríptico com informação genérica de 
sensibilização para os principais grupos alvo (proprietários 
florestais, empresas de produtos de base florestal e 
consumidores)

Tiragem: 500 exemplares por postal (2.500 unidades) 
Distribuição: 1500 em eventos próprios e dos associados

À conversa com… 

Materiais de divulgação e
publicitação
Conheça o que está por trás do
PEFC Portugal
Uma Marca Que Importa

Certificação PEFC
O que Precisa de Saber
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Vídeo do PEFC Internacional: traduzido e editado para os 
canais do PEFC Portugal. O vídeo é uma descoberta de 
como a Certificação Florestal contribui para a conservação e 
restauração da natureza, enquanto usada de forma 
sustentável. Mostra a importância da Certificação Florestal 
na persecução dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e a sua crescente 
disseminação durante o primeiro trimestre de 2019, 
despoletou um conjunto de ações por parte do PEFC 
Council. 

Ben Gunneberg, Secretário-geral do PEFC Internacional, 
conta-nos os primeiros passos do PEFC.

A Certificação Florestal e
a Biodiversidade

Conversando com Ben Gunneberg

PEFC
A Cuidar da Floresta Local e Globalmente

Stand Pop-up e balcão.
Unidade móvel de apoio a eventos do PEFC Portugal

Utilizações em 2019: Expoflorestal, Sessão de indução AML, 
reuniões de membros do PEFC PORTUGAL.

Relatório de Atividades do
PEFC Portugal de 2018

Edição anual do PEFC Portugal que destaca os números da 
certificação e as actividades que marcam cada ano.

Este documento é disponibilizado exclusivamente em formato 
digital e encontra-se para download no website do 

PEFC Portugal.

Plataformas digitais
Os vídeos são cada vez mais utilizados como estratégia para atrair e comunicar com os públicos-alvo despertando 
maior curiosidade e tempo de atenção.

Em 2019 foram traduzidos e editados três vídeos, que ao longo do ano foram divulgados nos diversos canais de 
comunicação digital e que passaram a fazer parte do acervo de vídeos disponíveis no Canal de Youtube do PEFC 
Portugal.

Visualização: https://www.youtube.com/watch?v=ncXkl3ebzpw

Visualização: https://www.youtube.com/watch?v=bj050djXalQ
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Visualização:  https://www.youtube.com/watch?v=NWJ0zKem-3o

O PEFC ganhou alcance nas redes sociais já existentes (Facebook e 
Instagram) e criou uma conta no Linkedin. No Instagram aprimorou-se a 
comunicação através do uso da ferramenta “Story” e a repostagem de 
fotografias dos concursos de fotografia de 2017 e 2018.

Quando Ben Gunneberg, o CEO do PEFC 
Internacional, soube que o primeiro produto com 
logotipo PEFC estava no mercado, não poupou 
esforços para o ver. Anos depois, podemos encontrar 
o logotipo PEFC por todo o mundo!

O Primeiro Logotipo PEFC
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Projeto
A NOSSA FLORESTA

O Projeto A Nossa Floresta teve como objetivo global 
PROMOVER A AÇÃO NO ÂMBITO DO CONSUMO 

SUSTENTÁVEL DE PRODUTOS DE BASE FLORESTAL, 
dirigindo-se aos jovens alunos das escolas secundárias 

do distrito de Lisboa, com os seguintes objetivos 
específicos:

A dinâmica do projeto assentou num concurso 
de ideias lançado às escolas secundárias (todos 
os cursos), com a entrega de prémios às ideias 
vencedoras e a possibilidade de lhes “dar vida” 
com o apoio (financeiro e não só) dos parceiros 
do projeto.

Sensibilizar para a importância
da gestão florestal sustentável
percetível pela população
escolar urbana.

Dar visibilidade à certificação
dos produtos de base florestal
sustentável
 

Alertar para a importância
das escolhas individuais no

âmbito do consumo
sustentável. 

“
”
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As atividades com as escolas iniciaram-se em janeiro, com sessões 
de sensibilização, com o objetivo de transmitir conteúdos e 
curiosidades ligados à importância das florestas, dando exemplos 
de pequenos gestos que podem para fazer a diferença e neste 
contexto, a escolha consciente de produtos de base florestal 
certificada PEFC. Foram realizadas 12 sessões, abrangendo um 
universo de 500 alunos e 20 professores. No final inscreveram-se 
no concurso de ideias 11 escolas (objetivo 10). 

O prazo para receção dos trabalhos decorreu até 17 de maio. 
Foram recebidas 16 candidaturas de 4 escolas e estiveram 
envolvidos 87 alunos e 5 professores. Em Junho, as candidaturas 
foram colocadas online para votação durante 10 dias, obtendo-se 
um total de 565 votos. 

As ideias foram selecionadas no dia 14 de junho, após a reunião de 
Júri, composta por membros do PEFC Portugal e da Ordem dos 
Engenheiros - Colégio Florestal (tendo a apresentação e mediação 
dos votos ficado a cargo da consultora Sair da Casca). Foram 
selecionadas 5 ideias vencedoras que envolveram 3 escolas e 87 
alunos.

Em julho o PEFC Portugal reuniu com cada escola com o objectivo 
de apoiar a concretização das ideias, algumas das quais ganharam 
vida e foram apresentadas no evento final do projecto.

Divulgação do concurso
nas escolas

kit para as crianças fazerem os seus próprios colares e pulseiras em 
madeira.

Confeção de um vestido para senhora de estação Primavera/Verão, 
de um tecido sustentável e biodegradável e botões de madeira.

Plataforma online de limpeza de floresta chamada 4theforest. 
voluntários para a limpeza ou podem ainda adquirir objetos feitos de 
bambu, madeira reciclada ou cortiça. 

Garrafa reciclada (vidro ou plástico), revestida a cortiça, para melhor 
isolamento térmico. Seria utilizado um material certificado florestal 
como material isolante e a garrafa seria feita de wood-plastic 
composites (WPC), com revestimento a cortiça e resina. 

Tema musical: “Pela Floresta é que vamos/ comovidos e sentidos” 
(adaptação dos versos de Sebastião da Gama) 

Ideias vencedoras e
prémios
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No dia 24 de outubro 2019 realizou-se o Evento Final do 
projeto no Centro de Interpretação de Monsanto. Este 
evento permitiu gerar um importante momento de parti-
lha e inspiração entre os alunos.

Ao longo da manhã, os mais de 100 participantes assistiram a 
uma breve apresentação sobre o projeto e participaram num 
questionário interativo para consolidar alguns conhecimentos 
adquiridos. 

Os 5 grupos vencedores apresentaram, em formato pitch, as 
suas ideias, explicando como surgiram, o que os motivou a 
participar e como gostariam que ganhassem vida. 

Seguiu-se um momento lúdico com a atuação do Youtuber – 
Carlos Coutinho Vilhena – que procurou não apenas passar 
conteúdos de entretenimento como também debater com os 
mais jovens, questões ambientais, sempre de forma divertida. 
Foi feito o registo de vídeo e fotográfico do evento e produzido 
um vídeo resumo. 

Evento final
do projecto

Escola Profissional Magestil:
tear de 4 quadros com madeira certificada e pano cru de 
algodão natural (escola) apoio financeiro a viagem a 
Madrid, realizada no âmbito da formação curricular 
(visita a feira de tecidos). 

Externato Marista de Lisboa:
estrutura vertical em madeira certificada PEFC para um 
espaço exterior da escola (escola) tablet´s (alunos).

Instituto Profissional de Transportes (IPTrans Loures): 
equipamento de exterior em material natural (escola) kit 
de instrumentos de percussão e um controlador de DJ 
para reforçar o equipamento musical da escola (alunos)

Prémios escolas
e alunos

“A Nossa Floresta” é um projeto 
desenvolvido pelo PEFC Portugal que 
surge no âmbito da ação “There isn’t a 
PLANet B! Win-win strategies and small 
actions for big impacts on climate 
change” (projeto financiado pela União 
Europeia e o Camões, I.P.), desenvolvida 
em Portugal pela AMI

www.anossafloresta.pt - 2057 visualizações 
Facebook: 81 seguidores
Instagram: 51 23



Universo Associativo do
PEFC Portugal
Associados
 
Produção Florestal
ACFBV - Associação para a Certificação Florestal do Baixo Vouga
ACFML - Associação para a Certificação Florestal do Minho-Lima
AFLOESTE – Associação Interprofissional da Floresta do Oeste
CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal
FORESTIS – Associação Florestal de Portugal
UNAC – União da Floresta Mediterrânica

Transformação de matérias-primas florestais
CELPA – Associação da Indústria Papeleira
SONAE ARAUCO PORTUGAL, S.A.
THE NAVIGATOR COMPANY
ALTRI FLORESTAL 
DS Smith Paper Viana, S.A.

Entidades do Ensino Superior, Investigação e 
Desenvolvimento 
CENTRO PINUS
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel
UÉVORA - Universidade de Évora 
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Equipa 

Paula Salazar
Secretária-geral 

Madalena Rascão 
Adjunta para a Promoção da Gestão Florestal Sustentável

Raquel Martinho 
Adjunta para o Sistema Português de Certificação Florestal

Contatos

PEFC Portugal
Rua Marquês Sá da Bandeira 74- 2

1069-076 Lisboa | Portugal
t. +351 21 099 51 53

e. geral@pefc.pt


