
Formação de manutenção de auditores, 
revisores e tomadores de decisão nas 

versões 2020 das normas PEFC 

Agenda para cada sessão de formação: 29.10.2020/ 4.11.2020/ 11.112020

 

 
 

 

Preparação da formação (estudos de caso). Normas revistas. 
 

Ler atentamente as versões 2020 das normas PEFC e o resumo das alterações. 
Ler os casos de estudo que serão disponibilizados e fornecer as respostas durante o curso. 

 
29.10.2020/ 4.11.2020/ 11.112020 – Formação Online através da plataforma Zoom  

9:00 – 9:30 
Boas-vindas 
Definição do âmbito da formação 

 Passagem para as versões das normas para 2020 
 
 

 

Introdução à norma revista Cadeia da Custódia PEFC 

9:30 – 10:30 Principais mudanças na Cadeia de Custódia I: processo de entrada-saída. 
 Perguntas e Respostas 

10:30 –11:00 Intervalo 

11:00 – 
13:00 

Principais alterações na norma da Cadeia de Custódia II: DDS. 
Perguntas e Respostas 
Exercícios práticos 

Almoço  

14:00 – 
15:00 

Principais alterações na norma da Cadeia de Custódia III: Métodos da Cadeia 
da Custódia. 

 Perguntas e Respostas 
 Exercícios práticos 

 
15:00 – 
16:00 

 
Principais alterações na norma da Cadeia de Custódia IV: Multisite 

 Introdução e principais alterações aos requisitos da norma dos OCs (PEFC 
ST 2003) 

 Perguntas e Respostas 
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16:00 –16:30 Intervalo 

 

16:30 – 
17:30 

 
 
 
17:30 – 
18:00 

 

Introdução e principais alterações da norma revista das 
Marcas Registadas PEFC (PEFC ST 2001) 
Perguntas e Respostas 

Exercícios práticos 

 
Próximos passos e conclusão 

 
Teste – disponível para cada sessão de formação: 
 

• Para formação frequentada a 29.10.2020 – realizar o teste entre 29 de Outubro a 19 de 
Novembro; 
 

• Para formação frequentada a 4.11.2020 - realizar o teste entre 4 de Novembro a 25 de 
Novembro; 

 

• Para formação frequentada a 11.11.2020 - realizar o teste entre 11 de Novembro a 2 de 
Dezembro. 

 

 

Para obter o certificado de formação de cadeia de custódia reconhecida PEFC, emitido pelo 
PEFC Council, os participantes devem passar no teste (pontuação mínima de 80%). De 
momento, estes certificados só estão disponíveis para auditores, revisores e tomadores de 
decisão de certificação que fazem o teste de conhecimento. 
 
Os certificados digitais reconhecidos serão enviados no prazo de duas semanas aos 
participantes que tenham passado no teste. 
 
Os participantes bem sucedidos serão adicionados ao Registo PEFC de auditores, revisores e 
tomadores de decisão de certificação. 
 
a) Pontuações entre 65% e 79%: o participante deve rever os materiais de formação e as 
normas relacionadas com a cadeia de custódia e refazer o teste sem custos adicionais. 

 
b) Pontuações inferiores a 65%: o participante precisará de refazer a formação e o teste. Não 
será cobrado o novo teste. 

 

 


