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MISSÃO 

 

 

Plano de Atividades para 2021 
PEFC Portugal 

A Nossa A Nossa A Nossa A Nossa MissãoMissãoMissãoMissão    

Instituir o quadro de referência para a supervisão, controlo e revisão do sistema de 

certificação da gestão florestal sustentável, assim como as ações necessárias à sua divulgação 

e aplicação 

A Nossa A Nossa A Nossa A Nossa VisãoVisãoVisãoVisão    

A gestão efetiva da floresta Portuguesa assente nos pilares de sustentabilidade ambiental, 

económica e social que promova o desenvolvimento rural e das populações locais e o 

reconhecimento do papel da floresta e dos produtos de base florestal para o 

desenvolvimento sustentável     

    

PEFC Portugal em 2020PEFC Portugal em 2020PEFC Portugal em 2020PEFC Portugal em 2020    
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    
 

São São São São objetivos gerais objetivos gerais objetivos gerais objetivos gerais do PEFC Portugal do PEFC Portugal do PEFC Portugal do PEFC Portugal o o o o incrementincrementincrementincremento do do do da área a área a área a área com gestão com gestão com gestão com gestão florestal florestal florestal florestal 
sustentável sustentável sustentável sustentável certificada em certificada em certificada em certificada em PortugalPortugalPortugalPortugal    e oe oe oe o    aumento de aumento de aumento de aumento de entidades abrangidas pela entidades abrangidas pela entidades abrangidas pela entidades abrangidas pela 

certificação certificação certificação certificação de Cadeia de Custódia de Cadeia de Custódia de Cadeia de Custódia de Cadeia de Custódia PEFCPEFCPEFCPEFC....        

 

 

Orientações estratégicas       Objetivos específicos da ação 2021-2022 
 

 

    

    

 
 

 

 

 

 

 

    

    

        

Aumentar o grau de 

presença do PEFC 

Portugal, divulgando 

alargadamente toda a 

sua ação 

COMUNICAÇÃO 

Aumentar a 

representatividade e a 

cooperação 

interorganizações para a 

promoção da 

certificação. 

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 

Melhorar as bases da 

certificação florestal PEFC 

e assegurar a 

manutenção do 

reconhecimento 

internacional do SPCF   

SISTEMA PEFC  

1.1.1.1. Aumentar a notoriedade do PEFC Portugal, divulgando 
alargadamente toda a sua ação. 

2.2.2.2. Afirmar a imagem positiva dos produtos florestais 
certificados, matérias-primas renováveis e geradoras de 
múltiplos benefícios. 

3.3.3.3. Manter a relevância da certificação florestal num 
contexto de crescentes e rápidas alterações globais.  

4.4.4.4. Aumentar a interdependência com os associados, 
redefinindo as bases de interação para a criação de 
novas oportunidades de comunicação e promoção da 
certificação PEFC.  

5.5.5.5. Cooperar com as restantes organizações do setor 
florestal, reforçando as relações com todos os agentes 
da fileira florestal.   

6.6.6.6. Contribuir para o entendimento do que é o PEFC através 
de mensagem consistentes em todas as suas 
participações.  

7.7.7.7. Afirmar e evidenciar as vantagens da certificação 
regional e da promoção de 5 certificados regionais. 

8.8.8.8. Alcançar a cobertura do sistema de certificação PEFC a 
todo o território nacional. 

9.9.9.9. Manter o reconhecimento internacional do Sistema 
Português de Certificação Florestal (SPCF) -PEFC 
Portugal.  

10.10.10.10. Melhorar a organização e produtividade interna. 

11.11.11.11. Aumentar fontes de receitas.   
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AAAAÇÕES ÇÕES ÇÕES ÇÕES A DESENVOLVER EM A DESENVOLVER EM A DESENVOLVER EM A DESENVOLVER EM 2021202120212021    

ANIMAÇÃO DE AGENTES E ADVOCACIA  

DesafioDesafioDesafioDesafio    2021202120212021:::: Dar continuidade ao esforço de comunicação e interação com as Partes 

Interessadas, aumentando o grau de exposição do PEFC Portugal em todos os suportes de 

comunicação (gráficos, telemáticos, eventos e ações) ilustrando exemplos de certificação 

nacionais, sempre que possível.     

COMUNICAÇÃO ON-LINE 

Através da animação dos canais de comunicação digital o PEFC Portugal procurará aumentar o 

número de seguidores e de interações.   

→ WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    – melhoria de conteúdos e integração da ferramenta “PEFC Label Generator”. 

→ Redes sociaisRedes sociaisRedes sociaisRedes sociais – animação e partilha de conteúdos diversificados diariamente. 

→ CCCCanal Youtubeanal Youtubeanal Youtubeanal Youtube – produção de novos conteúdos audiovisuais. 

→ Boletim InformativoBoletim InformativoBoletim InformativoBoletim Informativo    – novo suporte de informação do PEFC Portugal com caráter semestral. 

Estatísticas do ano de 2020 

→ Website: > 25.000 visualizações  

→ Noticias PEFC: 996 subscritores 

→ Linkedin:  1031 seguidores  

→ Facebook: 1363 seguidores 

→ Instagram: 642 seguidores 

→ Youtube: 74 seguidores 

(20 de dezembro 2020)  

 

INTERAÇÃO COM STAKEHOLDERS  

Ciclo de Encontros do PEFC Portugal 

Em 2021 vamos repetir o ciclo de Encontros 

do PEFC Portugal em diferentes tipologias 

procurando transmitir informação que 

acrescente valor à temática da certificação 

florestal.  

→ Encontro de Stakeholders do PEFC PortugalEncontro de Stakeholders do PEFC PortugalEncontro de Stakeholders do PEFC PortugalEncontro de Stakeholders do PEFC Portugal    

---- será associado ao Festival Internacional de 

Arquitetura, que decorrerá em junho na 

Feira Internacional de Lisboa (FIL). 

→ Encontro de Cadeias de Custódia do PEFCEncontro de Cadeias de Custódia do PEFCEncontro de Cadeias de Custódia do PEFCEncontro de Cadeias de Custódia do PEFC - 

será dedicado aos prestadores de serviço, 

sobre o tema “A certificação no elo de 

ligação entre a floresta e a indústria”. 

→ Encontro de Entidades Gestoras de Encontro de Entidades Gestoras de Encontro de Entidades Gestoras de Encontro de Entidades Gestoras de 

Certificados GFS PEFCCertificados GFS PEFCCertificados GFS PEFCCertificados GFS PEFC – será dedicado à 

exposição das sinergias e projetos no 

âmbito da gestão florestal sustentável. 

 

 

 

 

Participação no World Architecture 
Festival 2021 - FIL, Lisboa  

Durante os dias 23 a 25 de junho o PEFC 

Internacional vai estar presente no Festival 

Mundial de Arquitetura. O PEFC Portugal vai 

associar-se ao evento e à Campanha “Projetar 

o Futuro com Madeira Certificada”.  

 

→ Entrega do Prémio PEFC para o melhor 

projecto de Arquitetura em Madeira 

certificada PEFC 2021 
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Participação no 9.º Congresso Florestal  
Nacional (CFN) 

O próximo CFN vai realizar-se em setembro, 

na Ilha da Madeira constituindo um momento 

de partilha de informação privilegiado com os 

agentes da comunidade científica, 

universidades e setor florestal. 

→ O PEFC Portugal vai ponderar a sua 

participação em 2021, nos moldes em que 

este evento se realize.  

Participação na EXPOFLORESTAL 2021 

O PEFC Portugal passou a integrar a rede de 

parceiros da Expoflorestal, elegendo este 

importante evento que reúne o setor florestal 

para marcar uma presença assídua junto do 

setor florestal e público geral.  

→ Em 2021 o PEFC irá ponderar a participação 

na 12.ª Edição da EXPOFLORESTAL nos 

moldes em que esta se realize. 

Concurso de ideias “A Nossa Floresta” 

 

O PEFC Portugal pretende viabilizar novas 

campanhas de sensibilização ambiental junto 

do público mais jovem do ensino secundário. 

→ Em 2021 será feito um esforço para manter 

a animação do website e das redes sociais 

da A Nossa FlorestaA Nossa FlorestaA Nossa FlorestaA Nossa Floresta com a partilha de 

conteúdos educativos que visem o 

consumo sustentável de produtos de base 

florestal. 

Campanha Fashions Change,  
Forests Stay 

O PEFC Portugal vai associar-se à campanha 

internacional do PEFC na promoção da moda 

sustentável. 

  

→ Ações a realizar em parceria com os 

associados/titulares de certificados PEFC 

promovendo a interação junto de outras 

partes interessadas.  

No cerne da questão  

Nesta área pretende-se abordar assuntos que 

estejam intrinsecamente ligados ao núcleo de 

atuação do PEFC, com as suas diversas partes 

interessadas. Sejam elementos da sua génese, 

que mostrem o seu propósito desde o início da 

sua existência, como elementos mais ligados 

ao sistema, de visão mais global e que 

permitam demonstrar a atuação do PEFC. 

Desta forma existirão ações que visem a: 

→ Estrutura do PEFC PT (relação com as 

partes interessadas internas do PEFC, fazendo 

parte da constituição do PEFC nacional e/ou 

internacional): acções de divulgação em 

formato de história (ex.: notícias, 

testemunhos) relembrando o propósito do 

aparecimento do PEFC, assim como recordar 

quem compõe o PEFC Portugal, orientando na 

estratégia de atuação nacional.   
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INCENTIVAR E CAPACITAR 

Desafio 2021Desafio 2021Desafio 2021Desafio 2021: O PEFC Portugal procurará dar continuidade à interação com os grupos-alvo, 

redefinindo as bases de interação para a criação de novas oportunidades de comunicação e 

promoção da certificação PEFC.  

Mediatização da certificação regional 

O avanço da certificação regional da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e a concretização da 

iniciativa para a certificação regional do Alentejo, demonstraram a viabilidade de implementação 

do sistema de gestão florestal sustentável à escala NUT II.  

Em 2021 serão realizadas novas ações de mediatização 

e fomento da certificação à escala NUT II: 

→ Sessão de apresentação da iniciativa para a 

certificação florestal regional da Área Metropolitana 

de Lisboa (AML)  

→ Sessão de indução de Partes Interessadas com os 

agentes abrangidos na região NUT II - Algarve  

Ações com Organizações de Produtores Florestais 

Em 2021 pretende-se dar seguimento a ações de 
colaboração concretas com as organizações de 
produtores florestais e entidades gestoras de 
certificados GFS PEFC, que promovam o incremento da 
área florestal certificada.  

Ações de cooperação com Associados  

Através do contacto estruturado com cada um dos associados do PEFC Portugal, foram definidas 
as seguintes ações de colaboração: 

→ Universidade de ÉvoraUniversidade de ÉvoraUniversidade de ÉvoraUniversidade de Évora, será organizado um evento destinado a sensibilizar os alunos e a 

comunidade escolar para o montado e a certificação PEFC. O evento poderá ter uma segunda 

edição em iguais moldes ou com adaptações, se assim se justificar.  

→ Centro PCentro PCentro PCentro PINUSINUSINUSINUS, será organizada uma visita de campo a um agrupamento de baldios com 

certificado de gestão florestal PEFC com o objetivo de conhecer o impacto que a certificação teve 

na melhoria da gestão e na criação de oportunidades de mercado para os diferentes produtos da 

floresta (produtos complementares). 

Ações de cooperação com os membros do PEFC Internacional 

O PEFC Portugal irá procurar desenvolver iniciativas com as congéneres europeias do PEFC, que 
promovam a partilha de experiências e ações concretas. 

→ Em 2021 o PEFC Portugal deverá promover eventos que visem o aumento de escala das 

ações promocionais PEFC e da sua notoriedade. 
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PARTILHA DE CONHECIMENTO 

Formação nos referenciais PEFC  

Com a aprovação em fevereiro 2020 das novas normas para a Cadeia de Custódia (CdC) e Marcas 

PEFC, iniciou-se processo de transição para os novos referenciais com ações de formação para a 

manutenção da qualificação dos organismos de certificação e criação de competências técnicas 

junto dos públicos-alvo que implementam estes referenciais. A qualificação na norma de Cadeia 

de Custódia PEFC, de acordo com a versão 2020 da norma PEFC ST 2003 é obrigatória para todos 

os auditores, decisores de certificação e revisores que obtenham uma formação inicial 

reconhecida pelo PEFC. 

               

 

Em 2021 será dada continuidade à qualificação de agentes estando previstas as seguintes 
tipologias de formação:  

→ Reciclagem de Auditores CdC (destinadas a manter a qualificação de auditor PEFC). 

→ Formação inicial CdC para qualificação de auditores.  

→ Formação nas Marcas PEFC  

 

Questionário sobre o uso da Marca PEFC 

Em 2021 pretende-se relançar o questionário dirigido às entidades com certificação de CdC para 
conhecer as motivações que levaram à certificação PEFC e aferir sobre a utilização da marca.  

→ Será promovida a interação com os associados do PEFC Portugal com interesse e/ou 

experiência no tema.  
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GOVERNAÇÃO DO SISTEMA PEFC PORTUGAL   

Desafio 2021Desafio 2021Desafio 2021Desafio 2021: Dar seguimento ao projeto de revisão do Sistema Português de Certificação 

Florestal (SPCF), de acordo com o PEFC GD 1007 "Endorsement and Mutual Recognition of 

Certification Systems and their Revision".    

Cumprimento dos milestones do PEFC Internacional 
→ Em 2021 deverão ser revistos os seguintes documentos do SPCF: 

PEFC PT 1001:2015 Portuguese Forest Certification Scheme – Technical Reference, 2 

PEFC PT 1002:2015 General Criteria for the Accreditation of Certification Bodies in PEFC 

Portugal and Notification 

PEFC PT 1003:2014 Requisitos para a Qualificação de Auditores PEFC 

PEFC PT 1004:2015 General Procedure for Claims, Disputes and Appeals Resolution 

PEFC PT 1005:2015 Requirements for Certification Bodies operating Forest Management 

Certification against NP 4406 

PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the 

PEFC International Chain of Custody standard 

Revisão da NP 4406:2014 – Gestão Florestal Sustentável 

O PEFC Portugal deverá manter a coordenação do processo de revisão da NP4406 na Comissão 
Técnica 145, em conformidades com os parâmetros do PEFC Internacional que incluem os 
requisitos para a gestão florestal sustentável e requisitos para aplicação de grupo.  

 

 

PEFC Portugal - Uma Marca que Importa! 


