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Certificação Regional PEFC do Alentejo –
uma oportunidade de futuro

Conceição Santos Silva

Encontro PEFC – Gestão Florestal Sustentável



Certificação Regional PEFC
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AGENDA

1. Apresentação UNAC

2. Enquadramento certificação regional

3. A NUT II Alentejo

4. Certificação Florestal PEFC

5. Modelo de funcionamento

6. Ponto de situação
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A UNAC



Quem somos
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A UNAC representa os interesses dos produtores florestais do espaço mediterrânico português
junto das instituições nacionais e europeias, através de uma estratégia de intervenção de cariz
técnico-político.

Acompanha e analisa todos os processos e iniciativas com relevância e interesse para os seus
associados, como é o caso das políticas rurais, florestais, ambientais e fiscais.

Através da UNAC, as organizações de produtores florestais do espaço mediterrânico definem
posições comuns sobre temas estratégicos e transversais, desenvolvendo contributos e
participações válidas, construtivas e tecnicamente fundamentadas.



Quem somos | Associados
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6 associações de produtores florestais do espaço agro-florestal mediterrânico:

ACHAR – Associação de Agricultores da Charneca

AFLOBEI – Associação de Produtores Florestais da Beira Interior

AFLOSOR – Associação de Produtores Florestais da Região de Ponte de Sor

ANSUB – Associação de Produtores Florestais do Vale do Sado

APFC – Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes

SUBERÉVORA – Associação de Produtores Florestais



O que fazemos

7

Ação 
Técnico-
Política

Assistência 
Técnica às 

Organizações de 
Produtores 
Florestais

Comunicação e 
Divulgação

Projetos

Investigação,  
Inovação e 

Transferência de 
Conhecimento



Quem somos | Principais números
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1.375 Produtores 
Agroflorestais Associados

730.063 hectares de 
área associada

28 ZIF – 589.964 ha

5 Grupos Certificação FSC 
– 131.957ha

2 grupos certificação 
PEFC – 42.269 ha

98,8 M€ de 
investimento PRODER 

(19% do total)

3 Equipas de Sapadores 
Florestais + 85 Equipas 

Temporárias
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ENQUADRAMENTO



Enquadramento
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 A UNAC e as suas associadas assumiram a certificação como um mecanismo de valorização dos espaços
florestais associados, possibilitando uma melhoria da gestão praticada e o seu reconhecimento por parte do
mercado, sendo por isso determinante para o desenvolvimento do setor florestal.

 As associadas da UNAC na NUT II Alentejo possuíam já 2 grupos de certificação PEFC com cerca de 42.000 ha
de floresta certificada

 UNAC e as suas Associadas decidiram reforçar a aposta que têm vindo a fazer desde 2008 na certificação
florestal

 O objetivo é reforçar esta abordagem na região Alentejo, pelo que encetámos em 2018 um processo de
certificação florestal regional PEFC para o Alentejo, visando a valorização da floresta e promoção da certificação
florestal junto dos proprietários florestais.



Enquadramento
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 De acordo com a nossa experiência os principais fatores limitantes no acesso à Certificação são:

 Falta de informação sobre o que é a certificação e como se obtém

 São os custos e dificuldades de entender os padrões

 Falta de conhecimento sobre como atingir os padrões

 Dificuldade de acesso à consultadoria especializada

 (também) os custos diretos em particular para os pequenos produtores
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CERTIFICAÇÃO FLORESTAL PEFC



Certificação Florestal PEFC
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Vantagens da certificação e do modelo regional?

 Avaliação crítica da gestão que se executa

 Educação ambiental a todos os colaboradores das empresas

 Ganho de tempo e da qualidade da informação, permitindo tomar decisões de gestão com maior rigor

 Utilização corrente do EPI – Equipamento proteção individual/ diminuição do risco de acidente

Maior retorno económico pela venda de produtos certificados - Cortiça e Eucalipto

Menores custos de adesão - escala do âmbito permite maior partilha dos custos e uma resposta integrada e

simplificada q.b. às exigências da certificação



Certificação Regional PEFC 
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Jan|18 Junho|18 Jul-Nov|18 13/08/2020…

Protocolo 
TNC

Sistema 
documental

Gestão 
Florestal

Elaboração 
do PGF 

Regional

Obtenção 
do 

certificado 
PEFC
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NUT II ALENTEJO - PGF



A  NUT II ALENTEJO
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 área de 3.160.491 hectares, representando 35,6% do território
nacional continental.

 NUT III Lezíria do Tejo

 NUT III Alentejo Litoral

 NUT III Baixo Alentejo

 NUT III Alto Alentejo

 NUT III Alentejo Central



A  NUT II ALENTEJO
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DOCUMENTO ENQUADRADOR DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO REGIONAL

• Enquadramento territorial
• Enquadramento legal
• Caracterização social
• Espaços florestais
• Caracterização biofísica
• Inventário florestal
• Ordenamento e sub-regiões homogéneas
• Análise SWOT
• Objectivos estratégicos para a região
• Programas de gestão
• Considerações finais



A  NUT II ALENTEJO

18

 Cerca de 54% deste território corresponde a povoamentos florestais
(inclui matos)

1%
4%

95%

Áreas ardidas

Cortes rasos

Outras formações 
lenhosas

Povoamentos



A  NUT II ALENTEJO
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76 % corresponde a montados

43%

33%

11%

5%

6%

2%

Sobreiro

Azinheira

Eucalipto

Pinheiro bravo

Pinheio manso

Outras espécies

86%

5%
9%

Folhosas

Folhosas e resinosas

Resinosas



A  NUT II ALENTEJO
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27%

16%

1%
4%7%

45%

Azinheira

Eucalipto

Outras espécies

Pinheiro bravo

Pinheiro manso

Sobreiro

 POVOAMENTOS DOMINANTES



A  NUT II ALENTEJO
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 SOB COBERTO
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A  NUT II ALENTEJO
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 VITALIDADE
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A  NUT II ALENTEJO
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ANÁLISE INTERNA

PONTOS FORTES 

Elevada aptidão edafoclimática para sobreiro, 
azinheira, eucalipto, pinheiro bravo e pinheiro manso

Áreas com elevado valor para a conservação da 
biodiversidade

Elevado grau de cobertura pelo regime cinegético 
especial

Existência de actividade silvopastoril

Gestão florestal maioritariamente empresarial
Dimensão da estrutura fundiária 
Elevado interesse paisagístico

PONTOS FRACOS
Taxa de ocupação inferior ao potencial 

(reduzido grau de coberto) 
Reduzida regeneração natural e perda de produtividade 

de cortiça a longo prazo 
Perda de vitalidade dos montados

Tendência de fragmentação da propriedade e dos 

corredores ecológicos associados às linhas de água
Eucaliptais no termo de explorabilidade

Susceptibilidade à desertificação
Tendência crescente de pragas e doenças

Reduzida densidade populacional e população 
envelhecida

Reduzida diversidade de espécies florestais para 
(re)arborização



A  NUT II ALENTEJO
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ANÁLISE INTERNA

A
N
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OPORTUNIDADES
Quadro comunitário de apoio à floresta
Valorização de produtos florestais
Valorização dos serviços do ecossistema
Proximidade da indústria transformadora
Uso energético da biomassa
Certificação da gestão florestal
Procura da floresta para lazer e recreio
Projectos de Investigação, Demonstração & Inovação

 Aumentar a área e a produtividade 
florestal

 Diminuição do risco empresarial por 
diversificação

 Comercialização de serviços do 
ecossistema

 Bioeconomia

 Turismo de natureza

 Diversificação de produtos florestais
 Certificação florestal regional

 Promoção da regeneração natural

 Ausência de soluções fitossanitárias

 Reduzida maturidade do mercado dos 
serviços do ecossistema

 Constrangimentos legais

 Reduzida rentabilidade das explorações
florestais

 Reduzida capacidade negocial

AMEAÇAS
Fogos florestais
Pragas e doenças
Segurança de bens e pessoas
Concorrência de produtos alternativos
Concentração da procura
Alterações climáticas
Custos de contexto legais e administrativos
Falta de mão de obra qualificada

 Rentabilidade / Preço dos produtos
florestais

 Reduzida consciência e formação
ambiental

 Baixo nível de qualificação dos 
operadores e empresários

 Diferenciação e reconhecimento do 
produto certificado

 Desertificação humana
 Perigosidade de incêndio
 Reconhecimento político do sector
 Inexistência de um sistema integrado de 

pragas e doenças



A  NUT II ALENTEJO
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OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS PRAZO

Melhorar a compartimentação do 
espaço florestal

 Implementação das faixas de gestão de combustíveis (FGC)
 Promover a divisão de talhões contínuos monoespecíficos (pinheiro bravo e/ ou eucalipto) com área 

superior a 50ha
Curto/ Médio Prazo

Promover medidas de conservação
do solo e da água

 Manutenção das galerias ripícolas enquanto estruturas ecológicas de proteção da rede hidrográfica
 Redução da intensidade de intervenção nas áreas identificadas como críticas relativamente à 

conservação do solo
Curto/ Médio Prazo

Fomentar opções de gestão 
potenciadoras da regeneração 
natural

 Promover o uso do corta mato
 Manutenção de manchas de vegetação espontânea não intervencionada
 Diminuição dos encabeçamentos bovinos
 Instalação de protetores individuais de regeneração
 Manutenção de áreas sem pastoreio

Médio/ Longo Prazo

Reduzir a incidência do Nemátodo 
da Madeira do Pinheiro

 Abate sistemático de todas as resinosas com sintomas do NMP
 Recolha de amostras de lenho para validação da infeção com NMP
 Destruição cuidada dos sobrantes de exploração, quer em abates de árvores com sintomas, quer de 

árvores verdes

Curto/ Médio Prazo

Recuperação do potencial 
produtivo dos eucaliptais

 Substituição dos povoamentos no termo da explorabilidade por novos povoamentos da mesma
espécie

Curto/ Médio Prazo

Rearborização de áreas ardidas
 Recuperação do potencial produtivo das áreas ardidas de maior dimensão, assegurando a

compartimentação futura em termos de DFCI (Defesa da Floresta Contra Incêndios)
-
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MODELO DE FUNCIONAMENTO



Certificação Regional PEFC - estrutura
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UNAC

ANSUB

Técnico A

Aderentes regionais

APFC

Técnico B

Aderentes regionais

AFLOSOR

Técnico C

Aderentes regionais

ACHAR

Técnico D

Aderentes regionais



Certificação Regional PEFC - estrutura
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CERTIFICAÇÃO 
REGIONAL

Toda a região abrangida 
certificado regional

Todos os proprietários estão 
certificados



Certificação Regional PEFC - estrutura
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CERTIFICAÇÃO 
REGIONAL

Principais interessados…

Proprietários < 100 ha

Sem Plano de Gestão Florestal

Produto lenhoso (madeira)



Certificação Regional PEFC - estrutura
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CERTIFICAÇÃO 
REGIONAL

Passos para obter certificação PEFC

Contactar entidade gestora

Preencher formulário pré-adesão

Receber auditoria interna

Formalização da adesão



Certificação Regional PEFC - estrutura
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CERTIFICAÇÃO 
REGIONAL

Comercialização Produtos Certificados

Informar intenção de exploração

Solicitar etiquetas certificadas 

Colocação em documento fiscal

Pagamento à ACFALT 
(% sobre o valor de comercialização)
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PONTO DE SITUAÇÃO



Certificação Regional PEFC - ações
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16 entidades 
Associadas

Sócio Natureza 
entidade Tipo de entidade

APFC

Se
m

 fi
ns

 lu
cr

at
iv

os

Sócio Fundador
AFLOSOR Sócio Fundador
ANSUB Sócio Fundador
ACHAR Sócio Fundador
APCOR Associações de âmbito nacional
ADPM Associações de âmbito local

ADL Associações de âmbito local
LEADERSOR Associações de âmbito local

ANCPA Associações de âmbito nacional
ACOS Associações de âmbito regional

APORMOR Associações de âmbito regional
PINEFLAVOUR

Co
m

 fi
ns

 
lu

cr
at

iv
os

< 50 trabalhadores
ALTRI > 250 trabalhadores

The Navigator Company > 250 trabalhadores
EDIA < 250 trabalhadores



Certificação Regional PEFC - ações

34

https://geralacfalt.wixsite.com/acfalt



Certificação Regional PEFC - ações
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1 aderente ACHAR
Angariação 
de novos 
aderentes
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Muito Obrigado!

Informações:
geral.acfalt@gmail.com


