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PEFC:
Programme for the Endorsement of Forest Certification

Programa para o Reconhecimento da Certificação Florestal

Foi fundado em 1999, promove a Gestão Florestal Sustentável.

O PEFC Internacional funciona através do mútuo reconhecimento de
esquemas nacionais.

Portugal - membro fundador (1999), sendo o 13º país

a obter o reconhecimento
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COMUNICAR  

com e para 

as nossas  PARTES 

INTERESSADAS, 

envolvendo-as no esquema de 

certificação e com a Marca.
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“ No PEFC, cuidamos das florestas global e localmente. Trabalhamos para 
proteger nossas florestas promovendo a gestão florestal sustentável por meio da 

certificação. Isso significa que todos podemos beneficiar dos muitos produtos 
que as florestas fornecem agora, garantindo que existam ao longo de muitas 
gerações.”

Fonte: https://www.pefc.org/what-we-do/our-approach
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A origem! 
Promovendo a 

Gestão Florestal 
Certificada PEFC.

A certificação CdC vai 
rastrear o produto 

certificado PEFC desde 
a floresta até ao produto 

final. 

O PEFC liga as 
florestas ao Mercado.

A rotulagem informa os 
consumidores.



Certificação de Cadeia de Custódia

Isto é, rastrear os produtos florestais geridos de forma sustentável,
passando pela sua exploração, às várias etapas da sua produção de um
produto final certificado PEFC a ser comercializado.

O rótulo PEFC identifica que os produtos são provenientes de florestas
geridas de forma sustentável. Garante a rastreabilidade da origem até ao
consumidor final.
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As Marcas PEFC

O Logótipo PEFC é uma marca global e de confiança

 Às entidades certificadas é permitido a utilização das Marcas PEFC
(alegações e respectivos rótulos).

(produto) (promocional)

 A outros utilizadores (entidades não certificadas mas que promovam
os produtos certificados PEFC) é permitida essa divulgação.

 Solicitando aos seus fornecedores produtos certificados e rotulados;

 Tendo um código de licença que permita fazer a promoção dessa escolha
(categoria D)
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Revisão das normas

Num processo de melhoria continua:

Pelo PEFC Council, com aplicação global

Norma CdC: Com o objectivo de implementar de maneira 
harmonizada,  consistente e transparente em todo o mundo;

Inclui a revisão da norma das Marcas Registadas 
PEFC

Após a revisão dos documentos do PEFC Council, com aplicação local

A norma portuguesa da gestão florestal (NP4406)
está em processo de revisão.
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2020: Cadeia e Marcas

Transição para as versões 2020:

• PEFC ST 2001 Marcas registadas PEFC

• PEFC ST 2002 Cadeia de custódia de 

• PEFC ST 2003 Requisitos para OCs (CdC).

• Data de transição até 14 Fevereiro 2022 -

até quando podem ser auditados pela versão 2013. 

• As organizações têm até 14 Fevereiro 2023 para estarem 
certificadas de acordo com a versão 2020
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Em resumo realça-se:

 Estrutura reorganizada – de acordo com as etapas de produção.

 Novas definições – ex: atualizada de fontes controversas incorpora agora 
requisitos adicionais de sustentabilidade

 Alargamento do âmbito – inclusão das Árvores Fora da Floresta.

 Nova alegação “100% de Origem PEFC”.

Cadeia e Marcas: principais alterações e 
impactes das normas
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 Método de crédito – possibilidade de estender as contas de crédito de 
12 para 24 meses;

 Os grupos de produtos podem abranger vários locais (sites) incluídos 
numa certificação multisite.

 Verificação da validade do certificado do fornecedor na base de dados 

do PEFC.

 Assinatura do Contrato de Licença de uso das Marcas obrigatório
para entidades certificadas CdC. Uso das Marcas opcional.

Cadeia e Marcas: principais alterações e 
impactes das normas
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Cadeia e Marcas: principais 
alterações e impactes das normas

Em resumo realça-se:

 2 Marcas: Iniciais e Logótipo          Sem utilização de ® ou TM

 Norma mais prática e “amiga do utilizador”

 Rótulos no produto já não são possíveis ser utilizados pelas entidades 
certificadas em GFS

 Requisitos específicos para retalhistas           Promove mais visibilidade 
da Marca
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Normas traduzidas em Português

Na óptica de harmonizar conceitos,
para além da tradução
harmonizaram-se conceitos:

 Cadeia de 
Custódia 

 Fontes controladas em vez de Origens controladas

Irá ser providenciada formação para manutenção
das qualificação dos auditores, revisores e
decisores de certificação (obrigatória)

e a quem pretenda melhorar os seus conhecimentos.

em vez de

Cadeia de 
Responsabilidade
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Compromisso certificação PEFC - 2020
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Renovação

• Celbi (APCER/2005/CDR.0001) – 3ª 

recertificação

2ªs:

• Sonae Arauco (APCER/2009/CDR.0015)

• Fibromade (PT18/06312)

• Orgal (APCER/2010/CDR.0020)

• Floponor (APCER/2010/CDR.0021)

• Metalúrgica do Levira (PT20/07334)

• LUSIMAT (BV/CdC/2069853)

• Alfarroxo Trading (BMT-PEFC-1431)

Novos certificados
• Polibag (APCER/2020/CDR.0184)

• MICROPACK (PEFC/13-31-200-AEN)

• SAPPHIREDIMENSION (PEFC/13-31-201-AEN)

• Embalcut (BMT-PEFC-1723)

• Tipografia Priscos (BMT-PEFC-1724)

• Almeida & Neves (BMT-PEFC-1728)

• WOKE BIOMASS (PT20/07317)

• Bioflorestal (APCER/2020/CDR.0186)

• AML (APCER/2020/CDR.0189)

• Loureiro Chairs (BMT-PEFC-1731)

• Comadexo (BMT-PEFC-1729)

• SP Embalagens (BMT-PEFC-1735)

• Floresta Jovem (APCER/2020/CDR.0185)

• M Ferreira e Costa (PT20/07345)

• SYNERG (BMT-PEFC-1739)

• Litoanadia (SA-PEFC/COC-007854)

• Joaquim M. Ribeiro & Filhos (BMT-PEFC-1741)

• DC FOLHA DE MADEIRA (PEFC/13-31-215-AEN)

• ALFACAR (PEFC/13-31-211-AEN)
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raquel.martinho@pefc.pt

Telf: 217995153


