MISSÃO

Boletim Informativo
PEFC Portugal – 1.º Semestre 2020
Certificação PEFC em 2020
A área florestal certificada (GFS) continua a aumentar, houve crescimento ao nível dos pequenos
proprietários aderentes à gestão sustentável e às boas práticas florestais, mas também em
certificados de Cadeia, aumentando o número de instalações CdC.

Distribuição da espécie por área certificada PEFC
Da área certificada, a espécie com maior expressão foi o eucalipto (64,3%) seguida do sobreiro (8%)
pinheiro-bravo (7,9%), pinheiro manso (2,5%) e a azinheira (1%). Os povoamentos mistos,
representações de outras espécies folhosas e resinosas, juntamento com matos e área ripícolas
perfazem cerca de 14% da área certificada PEFC. À data, 2,5% da área total certificada corresponde
a áreas de alto valor ecológico.
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Distribuição da área certificada PEFC por tipologia de certificado
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A área abrangida pelos certificados de âmbito individual continua a ser dominante, com 65% da área
total certificada sob a gestão da indústria de celulose. Os certificados de grupo representam 27% da
área florestal certificada da qual cerca de 67% são áreas pretencentes a proprietários privados. Os
certificados regionais abrangem 6% da área total certificada com uma maioria de 72% referente a
áreas pretencentes a proprietários privados.

NP4406 em processo de Revisão
Continua o processo de revisão da Norma para a Gestão Florestal Sustentável PEFC – NP4406 que já
reuniu cerca de 50 representantes de partes interessadas nas 8 reuniões de grupos de trabalho e 40
participantes numa sessão de apresentação à nova estrutura de alto nível ISO.
A nova norma terá entre outras alterações, a nova estrutura, novas definições e termos, incluindo o
novo conceito das “Árvores fora da floresta” (AFF) e o conceito de serviços de ecossistemas.
As reuniões estão a decorrer em formato online e a qualquer momento é possível registar-se à
participação neste processo de revisão normativa, entrando em contacto com as responsáveis Raquel
Martinho (PEFC Portugal) e Dina Anastácio (CT 145).

Os vencedores do Concurso de Fotografia PEFC 2020 – “floresta
urbana”.
O Concurso de Fotografia PEFC 2020 terminou a 30 de junho e foram submetidas 400 fotografias,
das quais resultaram as três fotografias vencedoras. Parabéns ao Rui Neto (1.º lugar) à Anabela
Tavares (2.ºlugar) e ao Ricardo Ramos (3.º lugar) pelo resultado.
A próxima fase ocorre a nível internacional com a seleção das melhores fotografias concorrentes aos
vários concursos PEFC. O vencedor receberá o Prémio de Fotógrafo do Ano PEFC 2020. As 12
melhores fotografias serão apresentadas no calendário 2021 “Experience forests, experience PEFC”.
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