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José Gaspar, membro da Direção PEFC Portugal 

Licenciado em Engenharia Florestal; Doutoramento em Ciências Aplicadas ao Ambiente. 

Professor Coordenador na Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra. Investigador no 

CERNAS - Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade. Desenvolve a sua 

atividade profissional nas áreas dos Sistemas de Informação Geográfica, da Deteção Remota e do 

Fogo Controlado. 

Para além destas funções mantém uma ligação continuada ao movimento associativo florestal através 

da participação na direção de uma OPF e na atual participação na direção da Forestis – Associação 

Florestal de Portugal. 

 

Raquel Martinho (Gestão de processos e marca PEFC, PEFC Portugal) 

Licenciada em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais pelo ISA. 

Como atividades profissionais, já foi responsável da gestão florestal numa herdade e auditora 

coordenadora nas normas gestão florestal e cadeia de custódia.  

Desde Junho de 2019, integra a equipa do PEFC, enquanto Adjunta para o Sistema Português de 

Certificação Florestal. Acompanha todas as entidades envolvidas ou interessadas na certificação 

PEFC, assim como o próprio Sistema Português de Certificação Florestal. 

Desde então, tem desenvolvido os trabalhos necessários ao processo de revisão da norma de gestão 

florestal NP4406, junto das partes interessadas. Tem também a seu cargo as normas da cadeia de 

custódia e marcas PEFC, elaborando e acompanhando estes e outros os documentos 

complementares, assim como a promoção da formação para o conhecimento destes requisitos. 

 

Pedro Serafim (ALTRI) 

Licenciado em Engenharia Florestal pela UTAD. 

Com experiência na área a certificação, é responsável da Certificação Florestal e Biodiversidade na 

Altri Florestal, desde Maio 2010. 

Como anteriores actividades profissionais, foi gestor de contratos de fornecimento de 

madeira na COFLORA e, responsável de gestão de projetos de arborização, silvicultura 

preventiva e proteção de infraestruturas eléctricas na AFEDV- Associação Florestal 

Entre Douro e Vouga.  
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Paula Guimarães (Vice-Presidente do PEFC Portugal) 

Responsável da Sustentabilidade na The Navigator Company.  Foi responsável de Certificação Florestal 

e Conservação, onde liderou a certificação do património do Grupo e respondeu pelas questões 

comunicação e sustentabilidade em contexto florestal.  

Assegura a representação institucional da Companhia em diversas organizações nacionais e 

internacionais, quer junto de programas de certificação florestal, quer em plataformas multi-

stakeholder relacionadas com a gestão florestal sustentável.  

Na Direção de Sustentabilidade tem ainda o papel de Liaison Delegate no World Business Council for 

Sustainable Development e representante no Forest Solutions Group. 

Mestre em Engenharia Florestal pelo Instituto Superior de Agronomia, e com formação complementar 

em Sustentabilidade e Gestão. 

 

Maria João Lopes (Expresso) 

Com formação académica em Direito (Universidade Autónoma de Lisboa) e PCF – Contabilidade e 

Finanças para não financeiros, na Católica Lisbon School of Business and Economics. 

Trabalha no Grupo Imprensa desde 2002, sendo actualmente Diretora dos Arquivos Impresa e 

Produção Publishing.  

A Impresa é o maior grupo de comunicação social português, atuando em três áreas de negócio — 

edição impressa, digital e televisão. 

 

Luís Roxo (CERNA) 

Licenciado em Engenharia Florestal e mestre em Engenharia dos Recursos Florestais pela UTAD. 

Com percurso profissional ligado à docência e investigação na UTAD, nas áreas da produção e 

ecologia florestal. Na empresa GIFF desempenhou funções técnicas nas áreas de inventário florestal 

e gestão florestal. 

Desempenha, atualmente, as funções de coordenador da empresa CERNA em Portugal, cujas 

principais linhas de trabalho são: consultoria e gestão florestal, certificação florestal, I+D+i.  
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Luís Mendes (EMBA – Comércio e Indústria de Embalagem) 

Administrador e co-CEO da EMBA, empresa 100% dedicada a embalagens flexíveis de papel para a 

indústria alimentar.  

Licenciado em Química Tecnológica (Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa), MBA 

(Universidade Católica de Lisboa), Pós Graduado em Gestão Ambiental (Universidade Católica do 

Porto) e Mestrando em Packaging Engineering (International Packaging Institute  – Suiça).  

Encontra-se nesta empresa desde 2005, sendo o responsável por mercados externos, embalagens 

sustentáveis, business developement e sistemas da qualidade, ambiente, segurança alimentar e 

Cadeia de Custódia. 

Anteriormente foi Assessor do Ministro do Ambiente (XVI Governo),  Senior Adviser na KPMG 

Portugal e Engenheiro da Qualidade na MCG (sector automóvel).  

É membro da Assembleia Municipal de Alenquer desde 2005 e membro da MESA DA ASSEMBLEIA 

GERAL – REGIÃO SUL da APIGRAF – Associação Portuguesa da Indústria Gráfica e 

Transformadora de Papel. 

 

Cláudia Rosas (APCER) 

Engenheira Florestal. 

Profissionalmente já desenvolveu actividades ligadas à de certificação de plantas, foi operadora de 

Centro de Prevenção e Deteção de Fogos Florestais e, responsável de compras e Qualidade em 

empresa de construção de manutenção de jardins. 

Trabalha na APCER desde 2007 onde entre funções é auditora coordenadora (normas ISO9001, 

cadeia de custódia e gestão florestal) e Business Developer da unidade Forest da APCER. 

 

Susana Brígido (2BForest) 

Engenheira florestal desde 2000, inscrita na ordem dos engenheiros, e com formação em gestão pela 

Católica. Trabalha em certificação florestal desde 2005, nomeadamente em federações de produtores 

florestais, como auditora e consultora freelancer. 

Em 2016, criou a 2BForest, empresa de consultoria em certificação florestal. Em 2017,  

implementa-se 2 grupos de certificação, o de gestão florestal e de cadeia de custódia,  

mantendo até hoje o serviço de implementação de sistemas e auditorias em diversas 
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empresas, desde o mobiliário, cortiça, gráficas. Em 2019, iniciou-se a certificação de projeto de 

construção e arquitetura, o 2BOffice, 1º certificado ibérico por utilizar matérias-primas provenientes de 

florestas certificadas. 

Atualmente, a 2BForest conta com uma equipe e parcerias a nível Nacional que dão apoio a 

empresas e proprietários na melhoria da gestão florestal, nomeadamente com a utilização da 

Plataforma ForestSIM. 

 

Ana Belén Noriega (PEFC Espanha) 

É Engenheira Florestal pela Universidade Politécnica de Madrid e com MBA em Direção de 

Projetos. Desde 2006 ocupa o cargo de Secretária Geral do PEFC Espanha, associação que trabalha 

para a promoção do Desenvolvimento Florestal Sustentável através da Certificação Florestal. 

Já foi empresária e assessora ambiental internacional para o Ministério do Meio Ambiente. Durante os 

anos de 2011 e 2012 acompanhou o trabalho na PEFC com o Director do Gabinete de Presidência do 

Processo Europeu "FOREST EUROPE", liderado pelos ministros europeus do sector. 

A política florestal internacional continua a ocupar parte da sua actividade profissional como 

representante do PEFC Internacional em organismos oficiais (Conselho Europeu, ONU, FAO, 

Comissão Europeia).  

Membro permanente do grupo de trabalho internacional do PEFC, em Sustentabilidade Florestal, para 

a Moda Sustentável e Novos Mercados e Construção Sustentável. Membro do Grupo de Peritos na 

ONU/UNCEFACT em rastreabilidade e transparência do setor têxtil e calçado. 

 

João Soveral (Presidente do PEFC Portugal) 

Representante do Quadro da Confederação dos Agricultores de Portugal, em que assume funções de 

assessoria no domínio da política florestal, de representação em diversas instâncias nacionais e 

internacionais e ligação com as organizações estrangeiras suas congéneres, bem como de 

interlocução com as entidades da administração nacional e as diversas organizações profissionais do 

sector florestal português. 

Engenheiro silvicultor pela Universidade de Lisboa, desempenhou a sua actividade de 

acompanhamento da política florestal também em funções públicas, tendo integrado as 

direcções do Instituto Florestal e do Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas.  


