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Modelo: Acordo de Subcontratação   

Introdução 

Este modelo de Acordo de Subcontratação foi desenvolvido pelo PEFC Council tendo em conta o 

requisito 4.9.2 da norma PEFC ST 2002:2020 — Cadeia de Custódia de Produtos provenientes de 

Florestas e Árvores – Requisitos. Este modelo deve ser adaptado para o fim específico e, em 

especial, para a legislação aplicável (5.1). 1 

 

Acordo de Subcontratação para a Cadeia de Custódia PEFC entre [entidade 
certificada] e [entidade não certificada] [data] 

A [entidade certificada], com sede fiscal em [endereço] e a [entidade não certificada], com sede fiscal 

em [endereço], celebram um Acordo relativo à separação física, transformação e rotulagem PEFC de 

materiais/produtos específicos, fornecidos pela [entidade certificada] à [entidade não certificada], 

conforme referido na secção 4.9i da Norma PEFC ST 2002:2020 — Cadeia de Custódia de Produtos 

provenientes de Florestas e Árvores – Requisitos.  

Considerando que, a partir de [data], a [entidade certificada] detém um certificado PEFC válido com 

o número do certificado [número do certificado], emitido por [organismo de certificação] e uma 

licença de utilização de marcas PEFC válida, com o número de licença [PEFC/xx-xx-xx], emitido pelo 

PEFC Portugal. 

É estabelecido o presente Acordo entre [entidade certificada] e [entidade não certificada], nos 

termos e condições constantes das cláusulas seguintes: 

Artigo 1: Separação física dos produtos  

1.1) Para entregas de materiais/produtos explicitamente especificados pela [empresa certificada] 

como abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente Acordo (a seguir designados "referidos 

produtos"), a [empresa não certificada] assegura o armazenamento e o processamento dos 

referidos produtos, fisicamente separados de quaisquer outros materiais/produtos durante 

todo o processo de armazenamento e produção.  

1.2) A [empresa não certificada] confirma por escrito à [empresa certificada], para cada entrega 

individual dos referidos produtos antes da sua chegada ao local [empresa não certificada], que 

os referidos produtos serão armazenados e processados em conformidade com o presente 

Acordo.  

                                                           
1
 N.T.: Este documento é uma tradução e não um documento oficial. A versão oficial deste documento é a 

versão em inglesa publicada pelo PEFC Council e está disponível no site www.pefc.org. Em caso de dúvida, 
prevalecerá a versão inglesa. 
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Artigo 2: Rotulagem dos produtos  

2.1) Para a rotulagem PEFC dos referidos produtos, a [empresa certificada] fornece à [empresa não 

certificada] os ficheiros gráficos das marcas e/ou rótulos PEFC com o número de licença PEFC da 

[empresa certificada] (a seguir designado "rótulo"). A [empresa certificada] autoriza a [empresa 

não certificada] a rotular os referidos produtos em nome da [empresa certificada]. A [empresa 

não certificada] assegura que não irá utilizar o referido rótulo em quaisquer outros produtos 

sem a autorização explícita da [empresa certificada].  

2.2) Antes de os referidos produtos serem rotulados por [empresa não certificada] com o referido 

rótulo, a [empresa certificada] deve aprovar o modelo final que o representa nos respetivos 

produtos. A responsabilidade pelo uso do referido rótulo por [empresa não certificada] de 

acordo com PEFC ST 2001:2020, Marcas Registadas PEFC - Requisitos, mantém-se de [empresa 

certificada].  

2.3) Em caso de utilização do referido rótulo por [empresa não certificada] ou por algum dos seus 

colaboradores, sem autorização explícita da [empresa certificada], a [empresa não certificada] 

indemnizará integralmente a [empresa certificada] pelas responsabilidades decorrentes da sua 

utilização não autorizada. Este preceito permanece em vigor após o cancelamento do presente 

Acordo de subcontratação por qualquer uma das partes.  

2.4) A pedido de [empresa certificada] ou mediante cancelamento do presente Acordo por qualquer 

das partes, a autorização de rotulagem dada a [empresa não certificada] por [empresa 

certificada] cessará e [empresa não certificada] apagará imediata e permanentemente todas as 

cópias digitais do referido rótulo na sua posse.  

 

Artigo 3: Verificação 

3.1) A [empresa não certificada] fornece [empresa certificada] informações que demonstrem de que 

forma está assegurado que os referidos produtos estão fisicamente separados e não misturados 

com quaisquer outros materiais. 

3.2) [empresa não certificada] autoriza a [empresa certificada] e o organismo de certificação que 

emitiu o certificado de cadeia de custódia PEFC da [empresa certificada] a realizar auditorias no 

local da [empresa não certificada], como parte das auditorias internas e externas da cadeia de 

custódia PEFC de [empresa certificada], a fim de verificar a correta aplicação do presente 

Acordo. As auditorias podem incluir entrevistas aos colaboradores da [empresa não certificada] 

envolvidos no tratamento dos referidos produtos. 

  

Artigo 4: Término   

4.1) Ambas as partes poderão cancelar este Acordo com efeito imediato mediante notificação 

escrita.  
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Artigo 5: Lei aplicável e jurisdição 

5.1) (a preencher por cada utilizador do presente modelo) 

 

 

Em nome de [empresa certificada] 

[Nome e cargo] 

 

 

Em nome de [empresa não certificada] 

[Nome e cargo] 
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i PEFC ST 2002:2020, 4.9 Subcontratação  

4.9.1 A organização pode subcontratar atividades abrangidas pela sua cadeia de custódia PEFC a 
outra entidade.  
 
4.9.2 Ao longo de todas as fases da subcontratação, a organização deve assegurar que todas as 
atividades subcontratadas cumprem os requisitos desta Norma, incluindo os requisitos do sistema de 
gestão. A organização deve ter um Acordo escrito com todas as entidades às quais tenha 
subcontratado atividades, assegurando que:  
 
a) O material/produtos abrangidos pela cadeia de custódia PEFC da organização são fisicamente 
separados de outro material ou produtos.  
 
b) A organização tem acesso ao local(locais) da entidade para auditoria interna e externa das 
atividades subcontratadas para garantir a conformidade com os requisitos desta Norma.  
 
Nota 1: O modelo de acordo de subcontratação pode ser obtido junto do PEFC Council e dos 
organismos autorizados PEFC.  
 
Nota 2: As auditorias internas às atividades subcontratadas deverão ser realizadas pelo menos uma 

vez por ano e antes do início da atividade subcontratada. 

                                                           

 


