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INTRODUÇÃO  

Este resumo público foi elaborado pela APCER a pedido da Associação para a Certificação Florestal do Minho Lima-  ACFML, 

como parte do processo de certificação do Grupo Certifica Gestão por ela gerida.  O processo de certificação encontra-se 

descrito no Regulamento Geral de Certificação de Sistemas de Gestão (REG001) da APCER e Condições Particulares para a 

certificação de Sistemas de Gestão Florestal Sustentável (SGFS) segundo a norma NP 4406:2014 (REG001H). 

Este resumo público contém informação geral sobre a Associação para a Certificação Florestal do Minho Lima- ACFML , e uma 

descrição do processo de avaliação, dos resultados da auditoria e da decisão de certificação. É disponibilizado no site do PEFC 

Portugal e da APCER num prazo de 7 dias após a decisão de certificação ou renovação.  

O conteúdo deste relatório é público, conforme requisitos do PEFC Portugal, mas a sua reprodução é proibida sem o expresso 

consentimento da Grupo Certifica Gestão..  

Todas as informações contidas neste relatório foram revistas pela Associação para a Certificação Florestal do Minho 

Lima- ACFML. 

 
 

INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO  

DESIGNAÇÃO LEGAL DA ENTIDADE Associação para a Certificação Florestal do Minho Lima-  ACFML 

MORADA DA SEDE Rua Poço de Cabaços, nº61 – Feitosa 

4990-264 Ponte de Lima 

ELEMENTO DE CONTACTO: 

(nome, morada, telefone, fax e mail) 

Elisabete Abreu |Margarida Pinto Barbosa  

acfminholima@gmail.com 

 

 

AUDITORIA DE  Renovação DATAS DA AUDITORIA 20, 23, 24, 25, 26.11-2020 

NORMA DE REFERÊNCIA Norma aplicável NP 4406:2014  

EQUIPA AUDITORA Miguel Serrão 

 

 

mailto:acfminholima@gmail.com
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INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ÁREA FLORESTAL CERTIFICADA 

ENQUADRAMENTO GENÉRICO 

O Grupo ACFML- Certifica Gestão foi formalmente constituído em 2017, com os objetivos principais de: promoção da 

planificação e gestão florestal, pela adoção de modelos de silvicultura adequados à estação; promoção da adoção de boas 

práticas de gestão floresta; consolidação da implementação de ações de defesa da floresta; estímulo do desenvolvimento de 

atividades de uso múltiplo dos espaços florestais; reconhecimento e valorização das externalidades positivas geradas pela 

floresta e desenvolvimento das aptidões dos agentes do setor sob o ponto de vista técnico e operacional.  

A entidade gestora do grupo e a gestão das áreas certificadas estão a cargo dos aderentes e de um conjunto de técnicos 

reconhecidos para o efeito, a quem compete assegurar que os requisitos dos referenciais aplicáveis são implementados, 

revistos e mantidos em conformidade, tendo a responsabilidade das atividades de monitorização. 

O Grupo é constituído por elementos representantes da Direção da ACFML, aderentes e colaboradores designados pela 
Direção da ACFML. 

 

NÍVEL DE APLICAÇÃO Grupo 

NOME DA UGF   
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INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ÁREA FLORESTAL CERTIFICADA 

ENQUADRAMENTO GENÉRICO 

LOCALIZAÇÃO (CONCELHOS) Amares 

Arcos de Valdevez 

Barcelos 

Braga 

Cabeceiras de Basto 

Caminha 

Celorico de Basto 

Esposende 

Fafe 

Felgueiras 

Guimarães 

Lousada 

Maia 

Matosinhos 

Monção 

Paços de Ferreira 

Paredes de Coura 

Penafiel 

Ponte da Barca 

Ponte de Lima 

Póvoa de Lanhoso 

Póvoa de Varzim 

Santo Tirso 

Terras de Bouro 

Trofa 

Valença 

Viana do Castelo 

Vieira do Minho 

Vila do Conde 

Vila Nova de Cerveira 

Vila nova de Famalicão 

Vila verde 

ESPÉCIES PRODUZIDAS Eucalipto, Pinho, outras resinosas e outras folhosas 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS Rolaria, biomassa e resina de pinheiro e rolaria e 
biomassa de eucalipto, outras resinosas e outras folhosas 

ÁREA TOTAL EM ha 1.493,60ha 

 
 

ÂMBITO DO CERTIFICADO 
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Produção de rolaria, biomassa e resina de pinheiro e rolaria e biomassa de eucalipto, outras resinosas e outras folhosas. 

 

 

 

SISTEMA DE GESTÃO FLORESTAL 

O Grupo é constituído por 1493,60ha de área florestal e 378 Aderentes, que se 

comprometeram com os requisitos da Norma aplicáveis e dos critérios Pan-Europeus para a Gestão Florestal 

Sustentável e as regras definidas do GRUPO, incluindo- o cumprimento da legislação e regulamentos aplicáveis. O 

grupo compreende um total de 677 parcelas de intervenção, com uma área média de 2,21 ha, representando cerca de 

2 parcelas de intervenção por membro 

As principais produções da unidade de gestão florestal do grupo são o Eucalyptus globulus (78,9%) e o Pinus pinaster 

(15,0%). Estas espécies apresentam tradicionalmente bons índices de produtividades nas condições edafo-climáticas 

onde se localizam as Unidades de Gestão Florestal (UGF) dos aderentes Associação para Certificação Florestal do 

Minho Lima. 

Os objetivos de gestão são 85,9% para Produção; 12,8% para Proteção, 0,7% Conservação e 0,5% para Recreio e 

paisagem. 

Os objetivos de gestão florestal da área global de UGFs são principalmente produção, contudo, contemplando algumas 

áreas de proteção e alinhado com os objetivos aplicáveis do Programa Regional de Ordenamento Florestal do Entre 

Douro e Minho 

A distribuição geográfica das UGF é de 51,2% no distrito de Braga, 32,8% em Viana do Castelo, e 14,7% no Porto. 

A estrutura documental do Grupo é constituída por: Estrutura Responsabilidades e Funções; Política Florestal; 

Referencial Técnico Grupo; PGF; Objetivos e Metas, Formalização de Adesão e Exclusão; Reconhecimento Técnico 

Operacional etc. 

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO PÚBLICA PELA ORGANIZAÇÃO 

A recolha da informação é efetuada na área aderente, sendo complementada com recurso a fontes públicas como o 

Inventário Florestal Nacional, PROF Centro Litoral, Instituto Geográfico Português - CRIF; áreas ardidas – ICNF, PMDFCI 

dos municípios abrangidos, Plano setorial da Rede Natura 2000 e relatórios das diferentes entidades públicas com 

responsabilidades sobre os espaços florestais. Procede de forma regular à avaliação dos indicadores de gestão florestal 

sustentável, sendo na sua maioria de periodicidade anual. 

A organização procede à disponibilização da informação de caráter pública através do seu sítio de internet e sob pedido 

das partes interessadas, nomeadamente o resumo público do PGF e dos indicadores de gestão florestal sustentável de 

acordo com o definido na NP 4406. 
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O presente relatório resumo, uma vez concluído deve ser disponibilizado publicamente no sítio eletrónico da 

organização, sendo enviado ao CFFP que o disponibiliza publicamente. 

 
 
 

CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS E PROCESSO DE AUDITORIA 

As Partes Interessadas relevantes para esta auditoria foram identificadas com base na lista de Partes Interessadas 

fornecida pela Associação para a Certificação Florestal -  ACFML e complementada por outras Partes Interessadas 

identificadas pela APCER.  

A lista de partes interessadas da organização e da APCER foi informada por e-mail da realização da auditoria e foram 

convidados a exprimir a sua opinião sobre a Associação para a Certificação Florestal -  ACFML até ao dia 3.12.2020. 

Destas, 3 responderam por escrito.  

O processo de consulta pública foi anunciado nos seguintes sites: ACFML, APCER, PEFC Portugal, tendo sido igualmente 

comunicada por correi eletrónico. Para além disso, a EA contactou diretamente (por telefone ou presencial) 12 destas 

entidades nos dias durante a auditoria. Os comentários recebidos destas Partes Interessadas foram tomados em 

consideração na realização da auditoria. 

No decurso da auditoria foram consultadas diversas Partes Interessadas, de entre as quais se indicam 1 representante 

de área comunitária, 2 aderentes do grupo, 5 prestadores de serviços, 1 membro, 1 cliente, 1 representante de 

associação do setor florestal e 1 representante da administração pública florestal. Parte das consultas foram realizadas 

por via telefónica, enquanto outras foram em modo presencial 

Identificação ou tipo de Parte 

Interessada (caso não queria 

ser identificada) 

Questão/ Comentário 
Conclusão da auditoria/ Resposta da 

EA 

Área comunitária Não foram identificados aspetos negativos 

da atuação da ACFML, tendo sido 

transmitido a boa relação mantida entre a 

parte interessada e os técnicos da 

organização. 

Agradecimento pelos comentários 

Membro Foi reconhecido a papel da ACFML na 

promoção da certificação florestal na região 

e a capacidade de resposta. Não foram 

Agradecimento pelos comentários 
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reportadas quaisquer situações de 

incumprimento, queixas ou reclamações. 

Representante de associação 

do setor florestal 

Foi salientado o papel na promoção da 

certificação. 

Não foram identificados aspetos negativos 

da atuação da ACFML, tendo sido 

transmitido a boa relação mantida com os 

técnicos da organização e a representada. 

Agradecimento pelos comentários 

Prestadores de Serviços Todos salientaram a boa relação de trabalho 

com os técnicos da associação 

Agradecimento pelos comentários 

Cliente Informou não ter quaisquer aspetos 

negativos a mencionar. 

Agradecimento pelos comentários 

Administração pública 

florestal 

Não foram identificados aspetos negativos 

da atuação da ACFML, tendo sido 

transmitido a boa relação mantida entre a 

parte interessada e os técnicos da 

organização. 

Agradecimento pelos comentários 

Empresa do setor Foi salientado o papel na promoção da 

certificação, com resultados no terreno, 

assim como a colaboração existente. 

Não foram identificados aspetos negativos 

da atuação da ACFML, tendo sido 

transmitido a boa relação mantida entre a 

parte interessada e os técnicos da 

organização. 

Agradecimento pelos comentários 

 

As áreas visitadas representam cerca de 9% da área total do grupo. Dos 378 aderentes atuais foram auditados 16 

aderentes e 21 parcelas, num total de 135,7ha. Sendo 11 aderentes novos e 5 antigos. 

Nas visitas de campo observaram-se maioritariamente operações de exploração e manutenção (adubação e limpeza) 

em plantações de Eucalipto comum com o objetivo de produção, mas também foi feita amostragem de áreas de 

Pinheiro bravo para produção e proteção do solo, uma área de produção de madeira nobre (Nogueira brava) e de 

conservação (Galeria ripícola, constituída por folhosas diversas). 

Foram entrevistados 4 prestadores de serviços de exploração, que se encontravam a operar em áreas dos aderentes, 

tendo sido auditados os aspetos relacionados com a segurança das operações, aspetos legais da atividade e formação. 
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As restantes entrevistas forma feitas presencialmente, mas na generalidade por via telefónica.  

O plano de auditoria foi cumprido, assim como os objetivos de auditoria, tendo sido recolhida por amostragem 

informação necessária e suficiente para avaliação do sistema de gestão florestal do grupo ACFML. 

 

CONCLUSÕES DA AUDITORIA 

 

O Sistema de Gestão Florestal Sustentável (GFS) definido para Produção de lenho, biomassa e resina de pinheiro bravo e 
produção de lenho e biomassa de eucalipto e outras espécies de resinosas e folhosas cumpre na generalidade com os 
requisitos da norma de refere. 

O sistema de GFS implementado é adequado ao tipo, gama de produtos e volume de trabalho da organização.  

No decorrer da auditoria foram constatadas 0 Não Conformidades Maiores, 8 Não Conformidades, 2 Áreas Sensíveis 1 
Oportunidade de Melhoria, descritas na tabela seguinte. 

Posteriormente, a ACFML desencadeou as ações corretivas descritas para cada não conformidade e áreas sensíveis. 

 

Nº  CLASS. 

(1) 

CLÁUSULA 

(2) 

DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES DESCRIÇÃO DAS ACÇÕES 
CORRECTIVAS APRESENTADAS 

PELA ACFML 

 

 

1 

 

NC 
3.2.3 

Não foi evidenciada a aprovação pelo ICNF, no âmbito 
do RJAAR para uma área recentemente arborizada (Jan 
2020). 

Solicitar ao aderente os 
comprovativos do 
licenciamento.  

2 NC 3.2.3 

Numa área em exploração, o prestador de serviços, 
procedeu ao corte não autorizado de espécie protegida 
com dimensão significativa (Quercus suber com DAP > 
30cm). 

Informar o prestador de serviços 
para justificar o motivo pelo qual 
foi efetuado o corte e proceder 
ao devido encaminhamento 
junto das entidades 
competentes. Dar formação 
especifica aos trabalhadores da 
empresa em causa.  

3 AS 
Anexo A 

Indicador 1.1 

Foram identificadas falhas pontuais de classificação de 
áreas de aderentes, nas fichas de caracterização inicial, 
designadamente ausência de registos de elementos 
caraterizadores da estação (declive, afloramentos 
rochosos, pedregosidade, etc.); rotação do 
povoamento, etc. 

Informar o prestador de serviços 
que justificar o motivo pelo qual 
foi efetuado o corte e proceder 
ao devido encaminhamento 
junto das entidades 
competentes. Dar formação 
especifica aos trabalhadores da 
empresa em causa.  
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4 AS 
Anexo A 

Indicador 3.2 

Em algumas situações pontuais foram identificados 
modelos de silvicultura e exploração que não se 
revelam adequados à função, potencial das estações e 
boas práticas de gestão sustentável, tendo a EG 
justificados mesmos com base em inadequação dos 
modelos existentes à realidade socio económica dos 
aderentes. A EG deverá avaliar a necessidade de 
desenvolver modelos que silvicultura que estejam 
adaptados à realidade e permitam assegurar a função, 
potencial das estações e boas práticas de gestão. 

Desenvolvimento de modelos 
de silvicultura adequado a esta 
realidade.  

 

5 NC 
Anexo A 

Indicador 5.1 b) 

A cartografia existente no sistema, para uma área 
aderente, não identifica a existência de uma conspícua 
e evidente captação de água (poço) nem da área 
envolvente de proteção. 

Atualização da cartografia.  

 

6 NC 
Anexo A 

Indicador 6.4 

Numa área em exploração de eucalipto, o prestador de 

serviços, não apresentou: 

• Cx primeiros socorros no local de operação 

• Placas sinalizadoras de trabalhos em curso 

adequadas aos riscos e acessos públicos ao 

local onde decorriam os trabalhos. Apenas 

apresentando uma placa de aviso de 

atravessamento de tratores junto ao 

carregadouro, situado a mais de 500 m do 

local de exploração, sendo entre ambos 

evidente a existência de diversos acessos. 

Adequar a sinalização à 
localização das áreas de 
exploração e carregadouro, 
assim como a permanência das 
caixa de primeiro socorros nas 
viaturas junto à exploração 
florestal  

 

7 NC 
Anexo B 

Indicador 3.7 f) 

O procedimento existente para adesão, saída e 
exclusão de aderentes é omisso em relação a saídas 
voluntárias dos aderentes, o qual ocorreu, pese 
embora não tenham sido evidenciados registos 
relativos à comunicação por parte do membro, 
fundamentando a sua saída voluntária. 

Alterar o procedimento de 
forma a prever saídas 
voluntárias.  

 

8 NC 
Anexo B 

Indicador 3.7 i) 

A EG não evidenciou a totalidade dos registos relativos 

ao ano de 2020, pese embora a organização tenha 

comunicado ter a informação, porém dispersa, como 

resultado do processo de alteração do sistema de 

gestão de informação, associado à situação de 

pandemia provocada pela COVID19. 

Carregamento dos registos na 
plataforma FOREST SIM.  

 

(1) Classificar as Não Conformidades Maiores com a sigla M 

(2) Identificar a Cláusula Normativa (ou a subcláusula se aplicável) à qual é indexada a Não Conformidade 
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DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO 

Todas as ações corretivas apresentadas permitem o encerramento das não conformidades e áreas sensíveis identificadas. 

Foi tomada uma decisão positiva de renovação.  

O certificado da ACFML. tem uma validade de 3 anos. Para mantê-lo a ACFML. tem que continuar a cumprir os requisitos da 
NP 4406:2014 ou de qualquer versão posterior para a qual durante este período seja requerida atualização, sendo objeto de 
auditoria de acompanhamento anuais num processo que se desenrola de modo semelhante ao da auditoria de concessão.   

A próxima auditoria deverá ocorrer durante o mês de outubro a próxima notícia pública relativa a esta UGF será aquando da 
auditoria de renovação, ou suspensão/ cancelamento do certificado.  

A entidade certificada tem disponível informação pública sobre os resultados da monitorização dos indicadores de Gestão 
Florestal Sustentável com carácter de divulgação pública. 

Data:17.12.2020 

 


