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1 Introdução  

O Sistema Português de Certificação Florestal é uma iniciativa assente no princípio da 
subsidiariedade do PEFC Council no que respeita ao estabelecimento de sistemas nacionais de 
certificação, que permite aos produtores florestais portugueses demostrarem o cumprimento 
com elevados padrões que asseguram a gestão sustentável da floresta. 

Tem por finalidade dar garantias aos consumidores que os produtos derivam de uma gestão 
florestal onde são aplicados de forma consistente princípios de sustentabilidade assentes em 
três pilares básicos: (1) Social (2) Ambiental (3) Económico, contribuindo, pela capacidade 
impulsionadora do mercado, para estimular o potencial para a melhoria contínua dos recursos 
florestais.  

O desenvolvimento do Sistema Português de Certificação Florestal remonta a 1998, associado 
à 3ª Conferência Ministerial para a Protecção das Florestas na Europa, realizada em Lisboa. 
Após o evento, foi criada a Iniciativa para a Certificação da Floresta Portuguesa com o objectivo 
de promover a gestão florestal sustentável, através da construção de uma norma que 
integrasse as resoluções de Helsínquia – Lisboa. No mesmo ano, representantes desta 
iniciativa participam como observadores na reunião de constituição do PEFC Council, em 
Novembro de 1998, aderindo ao sistema enquanto membros fundadores do movimento 
internacional em representação de Portugal. 

O processo para a constituição de uma associação representativa do sector florestal Português 
estendeu-se por dois anos e, em Fevereiro de 2001, o Conselho da Fileira Florestal Portuguesa 
– CFFP foi formalmente constituído para trabalhar no desenvolvimento e reconhecimento do 
Sistema PEFC Portugal e representar a organização Portuguesa filiada no PEFC Council. 

O Referencial Técnico do Sistema de Certificação Florestal Português, adiante designado 
PEFC Portugal é baseado na documentação normativa do PEFC aprovada pelo PEFC Council 
e suas directrizes. Inclui a estrutura organizacional e estabelece os requisitos para a aplicação 
da certificação de gestão florestal sustentável em Portugal e, ao nível das indústrias de base 
florestal e comércio, os de garantia da rastreabilidade da matéria-prima certificada desde a sua 
origem até ao consumidor final, bem como o quadro para a supervisão, controle e revisão do 
sistema. 

O Sistema PEFC Portugal foi inicialmente reconhecido pelo PEFC Council em 2004 no 
seguimento da avaliação internacional pela consultora independente BM TRADA. Após o 
reconhecimento a Norma Portuguesa para a certificação da Gestão Florestal Sustentável 
(NP4406) foi revista de acordo com as regras interinas da CT145, para acomodar os requisitos 
estabelecidos para a certificação de grupo e regional, que integravam a documentação do 
esquema, com uma nova publicação da norma em 2015.  



PEFC PT 1001:2015 

Revisão: 03 

Data: 2015-01-16 

 

Documento Normativo do CFFP para 
Utilizadores do PEFC Portugal  

Sistema Português de Certificação Florestal 
(PEFC Portugal) 

Referencial Técnico  
Página 4/21 

 

4 

 

Em 2008 e em conformidade com os requisitos do PEFC Council o Sistema PEFC Portugal foi 
revisto, reavaliado pela FORM International e aprovado em 5 de Novembro de 2010 por um 
novo período de cinco anos, até 5 de Novembro de 2015. Devido ao processo de avaliação 
extraordinária do PEFC de 2013, obrigatória para todos os sistemas nacionais reconhecidos 
pelo PEFC, a NP 4406 foi novamente revista logo após o primeiro processo de renovação, para 
incorporar os requisitos do PEFC Council introduzidos em 2010 com uma nova versão da 
norma publicada em 2013. O processo de revisão ad-hoc também incluiu a revisão dos 
procedimentos para o desenvolvimento de processo normativos, que são descritos nas Regras 
de Funcionamento da Comissão Técnica 145. O processo de revisão e a conformidade com os 
novos critérios do PEFC foram objecto de avaliação independente durante 2013/14, realizada 
pela TJConsulting. Em Março de 2014, a única não-conformidade pendente na NP4406 foi 
resolvida no âmbito do inquérito público que terminou em Maio de 2014.  

A segunda revisão completa ao Sistema PEFC Portugal foi centrada na aplicação dos 
procedimentos para o desenvolvimento de processos normativos, como descrito nas Regras de 
Funcionamento da Comissão Técnica 145 com o objectivo de rever a Norma Portuguesa 
(NP4406: 2013), em conformidade com os requisitos internacionais do PEFC para a revisão de 
normas nacionais. A nova versão da NP4406 constitui a quinta revisão e foi publicada em Julho 
de 2014.  

A presente revisão incorpora as alterações introduzidas nos documentos normativos do CFFP 
para utilizadores do Sistema PEFC Portugal de acordo com os documentos normativos PEFC 
Council.  

2 Referências Bibliográficas  

O presente documento contém informação genérica sobre a orgânica e funcionamento do 
Sistema PEFC Portugal e as disposições normativas que devem ser respeitadas por todos os 
organismos que pretendam ser certificadas ou que actuem no âmbito da certificação da gestão 
florestal sustentável e da cadeia de responsabilidade PEFC. Inclui a Norma Portuguesa para a 
GFS (NP4406), procedimentos normativos, regulamentos, guias e formulários que detalham os 
requisitos aplicáveis nas diferentes áreas de actuação do PEFC Portugal.  

O Sistema PEFC Portugal está suportado por procedimentos de verificação e avaliação a 
efectuar por organismos de certificação de terceira parte independentes, incluindo o controlo da 
marca comercial PEFC assim como a supervisão das actividades exercidas por estes, por 
organismos de acreditação. 

Além da documentação do sistema, os organismos candidatas à certificação devem cumprir as 
leis, regulamentos, políticas e programas nacionais e locais sempre que aplicáveis, incluindo as 
decorrentes das convenções fundamentais da OIT, bem como aqueles que têm qualquer 
relação directa ou impacto sobre os critérios para a GFS ou sobre a rastreabilidade dos 
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recursos provenientes da floresta, e qualquer violação evidente da referida legislação deve ser 
levada em consideração durante o processo de auditoria e certificação.  

As referências a seguir são indispensáveis para a aplicação deste documento. Para referências 
normativas datadas e não datadas, deverá aplicar-se a última edição do mesmo (incluindo 
quaisquer revisões). 

Documento Título  

PEFC PT 1002:2015 
Critérios Gerais para Acreditação de Organismos de Certificação 
PEFC Portugal e Notificação  

PEFC PT 1004:2015 
Procedimento Geral para a Resolução de Reclamações, Disputas e 
Recursos  

PEFC PT 1005:2015 
Requisitos para Organismos de Certificação a operar Certificação da 
Gestão Florestal Sustentável de acordo com a Norma Portuguesa 
NP 4406 

PEFC ST 2001:2008 
Requisitos para Organismos de Certifcação a operar Certificação de 
acordo com a Norma Internacional do PEFC para a Cadeia de 
Responsabilidade PEFC ST 2001:2008 

PEFC ST 2002:2013 
Cadeia de Responsabilidade de Produtos de Base Florestal – 
Requisitos 

PEFC ST 2001:2008 
Regras para Utilização do Logo PEFC – Requisitos (segunda edição 
2010-11-26) 

CFFP DOC 1001:2009 Estatutos do Conselho da Fileira Florestal Portuguesa 

NP 4406:2014 Norma Portuguesa para Sistemas de Gestão Florestal Sustentável – 
Aplicação dos critérios pan-Europeus de gestão florestal sustentável 

A documentação do Sistema PEFC Portugal pode ser revista com base em futuros 
desenvolvimentos do PEFC Council ou como consequência de revisões das normas de 
referência e os trabalhos do PEFC Portugal, sob gestão do CFFP. Informações adicionais 
podem ser consultadas nos seguintes sites: www.pefc.pt / www.icnf.pt / www.ipq.pt / 
www.ipac.pt  

O presente documento suspende e substitui a versão anterior do Referencial Técnico do PEFC 
Portugal de 2009 e subsequentes actualizações. 
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3 O Sector Florestal Português 

A Floresta Portuguesa ocupa 3.2 milhões de hectares, o que corresponde a 35,4% do território 
nacional, registando entre 2005 e 2010 um decréscimo de 57 mil hectares. Segue-se 32% com 
ocupação agrícola e 24% com áreas de incultos. O decréscimo de área florestal foi devido ao 
decréscimo de superfícies temporariamente desarborizadas (superfícies ardidas, cortadas e em 
regeneração), sendo de destacar, para o mesmo período, um aumento da área arborizada. O 
potencial de crescimento da área arborizada é de cerca do dobro caso sejam aproveitadas as 
áreas de incultos e improdutivos. 

A distribuição segundo as principiais espécies, indica o eucalipto como a espécie florestal 
predominante, com 25,4% da ocupação, equivalente a 812 mil hectares. Segue-se pelo sobreiro 
com 23%, o que corresponde perto de 737 mil hectares e o pinheiro bravo com 22,3 %, o que 
corresponde a mais 714 mil hectares de floresta.  

A propriedade florestal privada representa 84,2% da floresta portuguesa, dos quais 6,5% são 
pertencentes a empresas industriais e o restante a um número estimado de 0,5 milhões de 
pequenos proprietários de cariz familiar. As áreas públicas representam 15,8% do total, dos 
quais apenas 2% são do domínio privado do Estado. Estes números colocam Portugal no topo 
dos países europeus com maior percentagem de florestas detidas por proprietários florestais 
privados 

Os bens produzidos pela via da actividade florestal sustentam uma importante e integrada 
cadeia industrial, baseada em recursos naturais, suportando por si, um forte sector de 
exportação. Segundo uma estimativa relativa a 2001 a produção económica anual efectiva era 
de 1,3 milhões de euros, ou seja 344 euros/ha/ano. Por conseguinte, a floresta e a actividade 
florestal em Portugal são uma importante área da economia. Portugal, no contexto Europeu e 
mesmo Internacional é um país especializado no sector florestal, sendo a receita um importante 
contributo para o PIB. Maior até que a média Europeia.  

Do ponto de vista de transacções para o mercado internacional de produtos florestais e de base 
florestal, os mais importantes são: papel e cartão, pasta de papel, cortiça, madeira e produtos 
de resina e mobiliário. O sector representa cerca de 10% das exportações nacionais e 2% do 
Valor Acrescentado Bruto. Estes valores resultam da diversidade desta actividade económica a 
par de aumentos de produtividade e da integração vertical das principais fileiras. A uma escala 
local contribuem ainda outros pólos como são o caso da produção de frutos secos (castanha, 
pinhão), caça e pesca desportiva em águas interiores e actividades ao ar livre (turismo e lazer). 

A floresta é ainda a base de um sector da economia que gera cerca de 100 mil empregos 
directos (4% da população activa).  

Algumas particularidades da floresta Portuguesa são no entanto determinantes para 
planeamento e gestão, a saber:  
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• Uma relação entre floresta e sociedade secular e bem estabelecida. 

• Uma floresta alvo dos maiores programas de florestação em grande escala do século vinte 
(a floresta aumentou a sua área de 2 milhões para 3.2 milhões nos últimos cem anos). 

• Múltiplas regiões, com espécies florestais e sistemas de silvicultura diferentes e a 
necessidade de promover o uso múltiplo da terra e a fixação das populações. 

• Legislação específica para o sector florestal dirigida para o desenvolvimento de estratégias 
regionais e planeamento Florestal. 

• Tendência para ocorrência de fogos florestais.  

• Importância de algumas espécies florestais, tais como: Sobreiro, o Eucalipto e o Pinheiro 
Bravo. 

• A complexidade da propriedade florestal com apenas 15% pertencente ao Estado e à 
Indústria. O restante pertence a mais de 500 000 proprietários florestais privados que, 
segundo o relatório CESE, em 1991, apenas 41,7% da área era sujeito a qualquer tipo de 
gestão.  

• A reduzida dimensão dos prédios rústicos e fragmentação da propriedade, com particular 
incidência nas regiões Norte e Centro do país.  

As mudanças climáticas e a ocorrência de condições meteorológicas extremas têm agravado o 
fenómeno dos incêndios florestais, em particular os médios e grandes incêndios (mais de 100 
ha), um dos maiores riscos percebidos no sector florestal português e com maiores custos.  

As modificações do clima podem igualmente potenciar os ataques de pragas e doenças, pelo 
estado de stress do seu hospedeiro. Em Portugal os problemas fitossanitários afectam em 
particular o sobreiro e azinheira evidenciando o seu declínio. Já a perda de vitalidade e 
mortalidade do pinheiro bravo está sobretudo associada ao problema do Nemátodo da Madeira 
do Pinheiro (NMP), uma praga detectada em Portugal em 1999. 

Todas estas particularidades referidas e outras não listadas constituem um estímulo para 
promover a actividade florestal de modo sustentável tomando em linha de conta critérios 
sociais, económicos e ambientais no quadro de desenvolvimento e promoção do PEFC 
Portugal. 

Fonte: Baseado na Estratégia Nacional para as Florestas  
(Documento revisto para consulta pública, Abril 2014) 

Dados do IFN6 (2010) 
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4 Estrutura do PEFC Portugal 

O PEFC Portugal foi estabelecido de forma a maximizar parcerias entre as entidades que 
integram o Sistema Português da Qualidade evitando duplicar funções já existentes no âmbito 
da normalização e acreditação. Por conseguinte a estrutura do PEFC Portugal envolve a 
participação de um conjunto de entidades, cujas principais competências no âmbito do 
desenvolvimento da norma Portuguesa, acreditação e implementação são adiante descritas. 

4.1 Funções do Conselho da Fileira Florestal Portuguesa, CFFP 

O Conselho da Fileira Florestal Portuguesa é uma associação sem fins lucrativos que se baseia 
no princípio de participação livre e voluntária das entidades, que indirectamente possam ter 
interesse económico, ambiental, cultural e cívico sobre a actividade florestal ou que exerçam ou 
representem uma das seguintes actividades: produção florestal, transformação de matérias-
primas florestais, prestação de serviços e comercialização dos produtos do sector florestal. Foi 
formalmente constituída em Fevereiro de 2001, com o principal objectivo de promover a Gestão 
Florestal Sustentável e sua comprovação. 

O CFFP é proprietário e gestor do PEFC Portugal, que inclui a Norma Portuguesa para a GFS 
(NP4406) enquanto critério de base fundamental para a certificação da gestão florestal 
sustentável, suplementos e decisões para a implementação e certificação da GFS. 

Actualmente são associados do CFFP: 

Produção florestal 

� CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal 

� FORESTIS – Associação Florestal de Portugal 

� UNAC – União da Floresta Mediterrânica 

� ACF Baixo Vouga – Associação para a Certificação Florestal do Baixo Vouga 

� ACF Minho Lima – Associação para a Certificação Florestal do Minho Lima 

� ACF Baixo Tâmega – Associação para a Certificação Florestal do Tâmega 

Transformação de matérias-primas florestais 

� CELPA – Associação da Indústria Papeleira  

� SONAE Industria  

Prestadores de serviços e comercialização dos produtos do sector florestal 
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� ANEFA – Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente  

Ensino superior na área Florestal, investigação e desenvolvimento 

� RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel 

� U. Évora – Universidade de Évora   

� UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

� Centro Pinus 
 

A orgânica e funcionamento são descritos nos Estatutos do Conselho da Fileira Florestal 
Portuguesa, incluído na documentação do esquema e que se encontra publicamente disponível 
no website do PEFC Portugal http://www.pefc.pt/images/stories/Estatutos_CFFP.pdf. 

No âmbito do Esquema PEFC Portugal cabe ao CFFP: 

� colaborar activamente com ONS e ONN para garantir que os procedimentos e requisitos 
para o desenvolvimento de processos normativos estão em conformidade com os requisitos 
do PEFC e que a equilibrada participação de partes interessadas esteja prevista no 
desenvolvimento da Norma Portuguesa e subsequentes avaliações pela CT 145;  

� iniciar e conduzir o processo de revisão obrigatória e/ou ad hoc da Norma Portuguesa para a 
GFS nos fóruns de discussão apropriados, em conformidade com os requisitos do PEFC; 
Assim, é responsável por iniciar as acções para promover a revisão da documentação do 
sistema, propondo a criação de grupos de discussão em reuniões de comité e subcomités 
técnicos no âmbito das parcerias estabelecidas;  

� estabelecer e manter o quadro de referência para a supervisão, controle e revisão do 
Sistema PEFC Portugal, bem como as acções necessárias para a divulgação e promoção da 
certificação florestal; 

� estabelecer os suplementos e decisões adicionais para a implementação e certificação da 
GFS. 

Nos estatutos do Conselho da Fileira Florestal Portuguesa encontra-se incluído o Conselho 
Consultivo, um órgão de apoio e de consulta do sistema para a resolução de reclamações e 
diferendos respeitantes à certificação, acreditação ou uso do logo. A composição, 
funcionamento e funções deste órgão são descritas nos estatutos do CFFP. 

4.2 Funções do Instituto Português da Qualidade, IPQ  

O IPQ é o Organismo Nacional de Normalização, (ONN) e proprietário da Norma Portuguesa 
para a certificação da GFS (NP4406). É responsável por promover actividades de normalização 
através da criação de comissões técnicas. Estas comissões são órgãos independentes 
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coordenados por Organismos de Normalização Sectorial (ONS) com competências para a 
normalização reconhecidas pelo IPQ. 

O IPQ tem a decisão de aprovação sobre a criação/revisão da Norma Portuguesa, sob proposta 
do ONS, cuja actual coordenação é da responsabilidade do Instituto de Conservação da 
Natureza e da Floresta (ICNF) após a aprovação do projecto de norma pelo plenário da 
comissão técnica. Cabe ao Instituto Português da Qualidade/ ONN:  

� garantir a participação equilibrada dos interessados no desenvolvimento do projecto de 
norma e revisões subsequentes 

� realizar o processo de consulta pública da norma e garantir que todos os comentários 
públicos são considerados e recebidos em resposta à colocação de um projecto de norma 
para comentários 

� submeter a voto para assegurar que o projecto de norma e a versão final reflectem o 
consenso entre o grupo de interessados a participar na comissão técnica responsável 

 

O IPQ estabeleceu a Comissão Técnica sectorial permanente 145 responsável pela elaboração 
e revisão da NP 4406. A CT 145 é coordenada pelo ONS - Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, ICNF (http://www.icnf.pt/portal). 

Os ONS's desenvolvem o seu trabalho, em conformidade com os procedimentos e regras de 
normalização portuguesas (Regras e Procedimentos para a Normalização Portuguesa - RPNP), 
aprovado pelo IPQ em 28 de Setembro de 2010. As RPNP são uma compilação estruturada de 
todos os documentos que regulam a actividade normativa portuguesa. Reúne os princípios, 
directrizes, direitos e deveres que todos os actores envolvidos na actividade normativa em 
Portugal devem seguir, demonstrando a terceiros, de forma rigorosa e transparente, como se 
trabalha, desenvolve e coordena a actividade normativa em Portugal.  

Os ONS's são, portanto, responsáveis pela coordenação de Comissões Técnicas (CT) 
garantindo seu secretariado e funções de acordo com as regras de funcionamento do IPQ e das 
regras próprias de funcionamento das Comissões Técnicas. 

A CT145 foi estabelecida pela primeira vez em 1999 com o seu secretariado assegurado pela 
ONS Direcção-Geral do Ambiente (DGA). Decorrente de processo de reestruturação da DGA e 
atendendo que a gestão florestal sustentável era mais do que apenas os aspectos ambientais 
da actividade florestal abrangendo aspectos económicos e sociais foi do entendimento das 
partes interessadas envolvidas na CT 145 passar a constituir-se uma ONS específica para o 
sector florestal. Para esse efeito, no ano de 2005 foi feita uma proposta para o IPQ de 
passagem do ONS DGA para a Autoridade Florestal Nacional (AFN), que actualmente é 
conhecida como o Instituto de Conservação da Natureza e das Floresta, depois do Governo 
Português fundir a floresta com o Ministério do Meio Ambiente. 
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A CT145 tem como missão desenvolver e rever uma norma nacional com os requisitos mínimos 
para a gestão florestal sustentável, e que, considerando a natureza específica da floresta 
Portuguesa, permita a sua certificação. Desta forma a CT145 estabeleceu seis subcomissões 
que deram origem à NP 4406 e seus anexos, a saber: 

• Subcomissão 1 – Vocabulário, Terminologia e Definições; 

• Subcomissão 2 – Critérios e Indicadores para a GFS; 

• Subcomissão 3 – Especificações para a Certificação Florestal de Grupo; 

• Subcomissão 4 – Requisitos da Cadeia de Responsabilidade; 

• Subcomissão 5 – Código de Boas Práticas Florestais; 

• Subcomissão 6 – Requistos do Sistema de GFS.  

A CT 145 mantém a sua responsabilidade no processo de revisão periódica das normas e 
documentos técnicos que emite. 

4.3 Funções do Instituto Português de Acreditação, IPAC  

O Instituto Português de Acreditação (IPAC) é responsável por acreditar organismos de 
certificação que pretendam actuar no âmbito da certificação da GFS e CdR e sua supervisão.  

O IPAC é membro da European Co-operation for Acreditation (EA) e afiliado no Fórum 
Internacional de Acreditação (IAF) tendo em funcionamento procedimentos de acordo com a 
ISO/IEC 17011:2004 e outros documentos reconhecidos por estas entidades. 

O IPAC e o CFFP cooperam na definição dos critérios de acreditação de organismos de 
certificação que actuam no âmbito do Esquema PEFC Portugal, em particular na qualificação 
de auditores, amostragem e outros termos de referência descritos no presente documento.  
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5 Certificação da Gestão Florestal Sustentável  

A Norma Portuguesa 4406 é o elemento central da certificação da gestão florestal sustentável 
sendo aplicável à unidade de gestão florestal e por conseguinte apropriada para os níveis de 
certificação regional, de grupo e individual ao abrigo dos princípios da não discriminação, 
voluntariedade, credibilidade e eficiência beneficio/custo previstos pelo PEFC Council. 

A NP 4406 inclui requisitos para o sistema de gestão da unidade de gestão florestal, requisitos 
para as práticas de gestão florestal, bem como requisitos para certificação de grupo 
(certificação regional e grupo) e de nível individual.  

Adicionalmente é aplicável a lei Portuguesa e legislação sobre gestão florestal.  

O presente capítulo descreve a estrutura organizacional para a implementação da certificação 
florestal e de forma complementar, os instrumentos de política para o sector florestal a nível 
regional/local e as leis, que em conjunto com a Norma Portuguesa, fornecem a estrutura de 
funcionamento para a gestão florestal no âmbito do desenvolvimento e promoção do PEFC 
Portugal.  

5.1 Orgânica de Funcionamento para a Certificação da GFS 

A certificação da GFS funciona com base nas Unidades Territoriais para Fins Estatísticos ou 
NUTS II, como unidade regional a que um sistema de gestão florestal pode ser estabelecido.  

Os limites territoriais das NUT II subdividem o território 
continental em 5 grandes regiões ou regiões plano. 
Estas regiões subdividem-se em 28 sub-regiões 
estatísticas ou NUT III sem significado administrativo, 
cujo único objectivo é o de servirem para agrupar 
concelhos contíguos, com problemas e desafios 
semelhantes, e obter assim dados de conjunto 
destinados principalmente ao planeamento 
socioeconómico. 

Numa perspectiva de evolução e de facilitar os 
processos de certificação, as iniciativas de carácter 
regional podem ocorrer em unidades territoriais 
correspondentes a uma ou mais unidades de nível 
concelhio ou agregações destes em NUT III até à NUT II 
que as enquadram. 

Sempre que numa região coexistam várias iniciativas, 
que atinjam cinquenta por cento da totalidade de um 
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nível administrativo, a sua certificação deverá convergir para a certificação ao abrigo do nível 
imediatamente superior onde estas se inserem NUTIII ou NUTII, conforme os casos. 

No caso de existirem várias iniciativas de um determinado nível administrativo a sua evolução 
para o nível superior só poderá ser verificada se corresponderem também a 50% desse nível 
NUTIII ou NUTII, conforme os casos.  

Sempre que se verifique a obrigatoriedade de convergência para o nível administrativo superior, 
dos sistemas de gestão florestal estabelecidos, haverá uma única entidade responsável pela 
solicitação da certificação do novo sistema. 

5.2 Legislação Aplicável Especialmente Relevante  

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal cobrem o território nacional, sendo que o seu 
cumprimento garante o cumprimento adequado dos critérios para a gestão florestal sustentável 
e, portanto, são instrumentos de apoio ao desenvolvimento de sistemas de gestão florestal.  

Assim a certificação da GFS é baseada nos PROF enquanto elementos principais de orientação 
técnica para a implementação da gestão florestal de grupo (regional / grupo), que se encontram 
regulados pelo Decreto-lei n º 204/99 de 9 de Junho e pelo Decreto-lei 16/2009 de 14 de 
Janeiro. 

Os PROF são instrumentos de concretização dos objectivos de política florestal, que 
respondem às orientações fornecidas por outros níveis de planeamento e decisão política, 
nomeadamente os constantes da Lei de Bases da Política Florestal, da Estratégia Nacional 
para as Florestas e da Estratégia Europeia para as Florestas, e que procura a articulação com 
instrumentos e políticas de outros sectores.  

Os PROF incidem exclusivamente sobre espaços florestais e estabelecem normas específicas 
de intervenção sobre a ocupação e utilização florestal destes espaços, de modo a promover e 
garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados, na 
salvaguarda dos objectivos da política florestal nacional.  

Cada PROF desenha um modelo florestal a longo prazo, que cumpre os objectivos 
estabelecidos e se ajusta aos recursos disponíveis. A área florestal em cada PROF é 
caracterizada com uma descrição da composição dos povoamentos e seu grau de cobertura; 
graus de risco do ponto de vista da conservação do solo e qualidade da água; ecossistemas 
sensíveis para a conservação; fragilidade relativa de risco e perigo de incêndios; definição de 
objectivos gerais para a protecção, preservação e promoção da floresta e de outros recursos 
naturais e os objectivos específicos a serem alcançados nas áreas demarcadas. 

Por conseguinte os PROF´s constituem instrumentos de apoio ao desenvolvimento de sistemas 
de gestão florestal à escala regional. Dispõem de um conjunto de informação e mapas de base 
à construção do sistema de gestão florestal, contento os elementos seguintes: 
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a) A caracterização biofísica e socioeconómica da região;  

b) Definição dos objectivos gerais para a protecção, preservação e promoção da floresta e de 
outros recursos naturais e os objectivos específicos associados a serem alcançados nas 
diversas categorias de uso nas áreas de floresta demarcadas 

c) Identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais adequados e 
a dimensão a partir da qual as explorações florestais privadas são sujeitas a planos de gestão 
florestal;  

d) Definição de áreas críticas;  

e) Definição de prioridades de intervenções florestais tendo em conta a sua natureza e 
distribuição no tempo e no território;  

f) Dimensão da qual as explorações florestais privadas são sujeitas a um Plano de Gestão 
Florestal.  

As normas estabelecidas nos PROF vinculam directamente todas as entidades públicas e 
estabelecem o quadro para todos os projectos e acções em áreas de florestas públicas e 
privadas. Os PROF também identificam norma básicas florestais para a maioria das espécies 
de árvores florestais e os parceiros de gestão florestal para os recursos florestais que estão 
relacionados. Definem procedimentos a serem adoptados:  

� em silvicultura (natureza, dimensão e importância dos cortes);  

� em alterações de uso da área florestal;  

� em alterações da composição florestal;  

� aquando da adopção de medidas especiais para a protecção de certas espécies;  

� definem os espaços mais propícios para a promoção da vida selvagem e actividades de 
caça e da aquicultura;  

� especifica as acções para promover a exploração de outros recursos florestais, incluindo a 
apicultura, a produção de frutas e cogumelos e recreação.  

� define áreas críticas, especialmente do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade 
à erosão e da importância ecológica, o uso social e cultural, bem como os padrões de 
silvicultura e uso sustentável dos recursos a implementar nesses espaços.  

Em todos os PROF é esperado, em geral, um aumento de área arborizada, com preferência 
para as espécies identificadas para assegurar o cumprimento das funções e serviços florestais 
atribuídas a cada sub-região de planeamento. Todos os planos devem incorporar os objectivos 
previstos no PROF (condição obrigatória para aprovação pela autoridade florestal competente) 
e, juntamente com medidas para financiar o desenvolvimento da floresta que suportam uma 
variedade de espécies quase exclusivamente autóctones.  
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Os PROF são instrumentos submetidos a opinião das partes interessadas na região e, 
posteriormente, submetidos a discussão pública (para a preparação de cada PROF, 
representantes da administração central, regional e local, desde as contribuições, bem como 
organizações não-governamentais com participação directa em assuntos florestais, agrupados 
em uma Comissão Mista de Acompanhamento). Durante a consulta pública, várias sessões de 
esclarecimento são realizadas. Contribuições para melhorar a versão final destes planos são 
recebidos e um esforço feito para combinar com os diversos interesses. Para o território 
continental Português foram definidos 21 planos.  

O prazo de validade é de 20 anos, sendo suficientemente dinâmico e flexível para incorporar 
facilmente as alterações trazidas durante os processos de revisão, previsto em 5 anos 
períodos. Os PROF's estão actualmente a ser revisto. Mais informações sobre o conteúdo e 
referências técnicas podem ser encontradas no website do ICNF 
http://www.icnf.pt/portal/florestas/profs.  

Outra legislação aplicável especialmente relevante para cumprimento adequado dos critérios de 
gestão florestal sustentável é descrita no Anexo 1. 

5.3 Implementação da NP4406 

A NP 4406 será aplicada para fins de avaliação de conformidade de terceira parte de acordo 
com os requisitos definidos no PEFC PT 1002:2015. Esta avaliação é considerada como 
certificação de sistemas de qualidade e deve seguir a norma ISO/IEC 17021.  

A data de aplicação da NP4406:2014 começa um dia após a publicação da lista oficial 
publicação ONN-IPQ. O período de transição não deve exceder um ano.  

A NP4406:2014 substitui a NP4406:2013. Durante o período de transição ambas as normas 
coexistirão. 

6 Certificação da Cadeia de Responsabilidade  

A cadeia de responsabilidade é o sistema de rastreabilidade que permite acompanhar a origem 
da matéria-prima florestal (madeira, cortiça e outros bens não lenhosos de base florestal) 
utilizada para a manufacturação/transformação de um produto ao longo de todo o processo 
produtivo até ao consumidor final. 

Os requisitos descritos na norma de cadeia de responsabilidade destinam-se à aplicação por 
qualquer entidade que proceda ao abate/extracção, transporte, manuseamento, processamento 
ou distribuição de produtos florestais e que pretenda declarar a origem da matéria-prima em 
fontes certificadas e ter acesso ao logótipo PEFC para fins comerciais. 

O CFFP adoptou na íntegra e subscreve todas as disposições da PEFC ST 2002:2013 Cadeia 
de Responsabilidade de Produtos de Base Florestal – Requisitos, como base ao funcionamento 
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de sistemas de cadeia de responsabilidade e sua certificação no âmbito do Sistema PEFC 
Portugal. 

A versão Portuguesa do PEFC ST 2002:2013 encontra-se disponível no website do PEFC 
Portugal http://www.pefc.pt/noticias-a-recursos/documentacao-tecnica/normas-cdr-outros/208-
norma-internacional-cdr-pefc-st-20022013-versao-portuguesa 

6.1 Implementação da Cadeia de Responsabilidade  

Para a implementação da PEFC ST 2002:2013 Cadeia de Responsabilidade de Produtos 
Florestais – Requisitos, o CFFP adopta e assume todas as disposições estabelecidas pelo 
PEFC Council. A norma entrou em vigor a 24 de Maio de 2013, com um período de transição de 
nove meses. 

Os requisitos referentes ao período de transição estão igualmente disponíveis no Website do 
PEFC Portugal http://www.pefc.pt/noticias-a-recursos/documentacao-tecnica/normas-cdr-
outros/286-plano-de-transicao-do-pefc-st-2002-2013 

7 Procedimentos para Acreditação e Notificação  

O PEFC Council reconhece que a certificação da gestão florestal e da cadeia de 
responsabilidade assenta em procedimentos internacionais de certificação e acreditação tal 
como definido na documentação da Organização Internacional de Normalização (ISO) e da 
European cooperation for Accreditation (EA), bem como no Fórum Internacional de Acreditação 
(IAF). 

A acreditação permite a um Organismo de Certificação obter a Notificação do CFFP e, por esta 
via, emitir certificados reconhecidos válidos no âmbito do PEFC. 

O CFFP não está envolvido no processo de certificação. Pelo contrário, define os requisitos 
para Organismos de Certificação e processo de certificação para fins de aplicação do Sistema 
PEFC Portugal.  

Os OC que se comprometam a actuar de acordo com o Sistema PEFC Portugal para a 
certificação da Cadeia de Responsabilidade devem cumprir os requisitos do PEFC Council para 
a acreditação de Organismos de Certificação que actuem no âmbito da certificação da Cadeia 
de Responsabilidade, definidos no PEFC ST 2003:2012. 

Os OC que se comprometam a actuar de acordo com o Sistema PEFC Portugal para a 
certificação da Gestão Florestal Sustentável devem cumprir os requisitos do CFFP para a 
acreditação de Organismos de Certificação que actuem no âmbito da certificação da gestão 
florestal sustentável, definidos no PEFC PT 1005:2015. 

O cumprimento dos requisitos descritos nos documentos PEFC ST 2003:2012 e/ou 
PEFC PT 1005:2015 e documentação relacionada é verificado durante o processo de 
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acreditação de organismos de certificação. As decisões sobre certificação tomadas sem levar 
em conta os termos de aprovação serão consideradas inválidas.  

O procedimento para Notificação de um Organismo de Certificação em Portugal está baseado 
no capítulo 6 do Anexo 6 – Certification and Accreditation Procedures – do Documento Técnico 
do PEFC. 

8 Programa de Formação PEFC 

A aquisição, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de competências no domínio da gestão 
florestal sustentável e da sua certificação no quadro do Referencial Técnico do Sistema PEFC 
Portugal é um elemento essencial para as organizações que pretendam iniciar, organizar e 
implementar a certificação. 

Este pressuposto estende-se a todos os profissionais envolvidos na implementação e 
certificação de sistemas de gestão florestal e de cadeia de responsabilidade, na medida que 
cada interveniente desempenha um papel específico neste processo. De igual forma, os 
profissionais que, nesta matéria, prestam serviços às organizações, sejam eles de consultoria, 
auditoria ou outros, necessitam desenvolver as suas competências de forma a suportar a sua 
actividade nas melhores práticas e ferramentas bem como nos conhecimentos mais actuais. 

O CFFP estabeleceu directrizes para o reconhecimento de formação específica PEFC com o 
objectivo de assegurar o bom entendimento dos critérios de certificação em relação aos quais 
os sistemas de gestão florestal e cadeia de responsabilidade são auditados. 

Os conteúdos programáticos destes cursos são estabelecidos tendo em linha de conta as 
necessidades de formação de auditores podendo ser extensível a administradores e quadros 
dirigentes, responsáveis pelos sistemas de gestão, quadros médios e superiores, gestores de 
unidades de negócio, técnicos, assessores, consultores e auditores, com o objectivo de 
concretizar uma efectiva partilha de experiências e conhecimentos. 

Podem candidatar-se para ministrar esta formação, Entidades Formadoras acreditadas pelo 
IQF (Instituto para a Qualidade na Formação) e que cumpram os requisitos descritos no Guia 
PEFC 1001.2009, sendo ainda necessário o reconhecimento da organização gestora do 
Sistema PEFC Portugal, ou seja, do CFFP. 

O mecanismo de reconhecimento dos cursos de formação deve ser solicitado por escrito ao 
CFFP, e instruir-se-á mediante comunicação por escrito de acordo com o cumprimento e da 
celebração de um contrato de licença de uso da marca para fins divulgativos com o 
CFFP/PEFC Portugal. 

Os formandos que concluem esta formação podem beneficiar, por opção voluntária, de se 
registarem numa bolsa interna de auditores florestais PEFC Portugal. Com esta bolsa o CFFP 
pretende disponibilizar para o mercado pessoas qualificadas que possam dinamizar os 
processos de certificação, designadamente no apoio a auditorias internas. Esta bolsa não 
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funciona para fins de concessão da certificação, que apenas poderá ser realizada por auditores 
integrados em bolsas de organismos de certificação acreditados e notificados PEFC.   

8.1 Auditores envolvidos em Actividades de Certificação  

Os Organismos de Certificação têm a responsabilidade de fazer uso de auditores competentes 
com conhecimento adequado no processo de certificação e em matérias relacionadas com a 
gestão florestal sustentável e cadeia de responsabilidade, providenciando o treino e formação 
necessária. 

A formação específica PEFC poderá ser fornecida pelo Organismo de Certificação a que o 
auditor pertence ou por uma entidade de formação exterior. Em qualquer dos casos a formação 
deverá ser reconhecida pelo CFFP/PEFC Portugal ou PEFC Council (para o CdR). 

As competências e aptidões profissionais para auditores envolvidos em actividades de 
certificação são detalhadas no PEFC PT 1005:2015 e PEFC ST 2003:2012.  

9 Regras para Utilização do Logo  

A utilização do rótulo e marca PEFC está vinculada às regras e orientações de utilização da 
marca PEFC estabelecidas no documento de referência PEFC ST 2001: 2008 v2, emitido pelo 
PEFC Council e deve ser cumprido por todos os organismos de certificação.  

A versão Portuguesa do documento do PEFC Council está disponível para download na página 
web PEFC Portugal (ver documento: PEFC ST20012008Ed1vsPortuguesa) http://www.pefc-
portugal.cffp.pt/organizacao_PEFCportugal_downloads.html.  

10 Resolução de Reclamações, Disputas e Recursos 

O CFFP está ciente de que, como acontece com qualquer programa ou actividade, por vezes, 
poderão haver problemas na aplicação do Sistema Português de Certificação Florestal - PEFC 
Portugal, que pode resultar numa reclamação ou diferendo.  

O procedimento para resolução de reclamações, diferendos e recursos é descrito no 
PEFC PT 1004:2014, que define as entidades com diferentes papéis e responsabilidades 
consoante o tipo de reclamação ou diferendo e o mecanismo de recurso para as questões que 
não consigam ser resolvidas através dos mecanismos do Organismo de Certificação acreditado 
ou do Organismo de Acreditação. 

A fim de ajudar as partes interessadas a contactares a entidade responsável é disponibilizado, 
no website do PEFC Portugal http://www.pefc.pt/about/reclamacoes-a-recursos um resumo dos 
mecanismos para resolução de reclamações, diferendos e recursos, com informação acerca do 
tipo de questões, quem é o responsável e qual o seu contacto, incluindo os links para as 
páginas relevantes.  
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O CFFP encoraja ainda as partes interessadas a transmitir informações sobre qualquer 
actividade suspeita e a utilizarem os mecanismos de reclamação e recurso aplicáveis.  
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Anexo 1 – Outra Legislação Relevante para Aplicação da GFS 

Decreto-Lei n º 140/1999, de 24 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n º 49/2005, 
de 24 de Fevereiro – estabelece num único acto as regras da Directiva Habitats e Directiva 
Aves.  

Decreto-Lei n.º 142/2008, 24 de Julho, estabelece o regime jurídico para a Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade.  

No Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), a gestão florestal deve ser conduzida de 
acordo com as normas e objetivos específicos (por exemplo: Plano Sectorial da Rede Natura 
2000; Planos de Gestão de Áreas Protegidas). Estes regulamentos podem fornecer orientações 
para a gestão dos valores identificados fora do SNAC. Considerando que todos os 
ecossistemas protegidas, raros, sensíveis ou representativos são classificados dentro do SNAC 
a sua identificação e proteção são obrigatórias por lei (Decreto-Lei 142/2008 º, 24 de julho) - 
mesmo fora das áres classificadas do SNAC. 

No âmbito do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), a gestão florestal deve ser 
conduzida de acordo com as normas e objetivos específicos (por exemplo: Plano Sectorial da 
Rede Natura 2000; Planos de Gestão de Áreas Protegidas). Estes regulamentos podem 
fornecer orientações para a gestão dos valores identificados fora da SNAC. Deve estar 
disponivél informação acerca de:  

- Lista das espécies protegidas e / ou ameaçadas de extinção (fauna e flora) e dos habitats, e 
espécies endêmicas existentes na UGF.  

- Mapas das espécies protegidas e / ou ameaçadas de extinção (fauna e flora) e habitats 
existentes na UGF.  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A / 2008, de 21 de Julho - Rede Sectorial do 
Plano Natura 2000  

Lei n º 173/2005 regula a distribuição, venda e atividades de aplicação de pesticidas  

O Decreto-lei n.º 173/2005 exige o respeito pelas instruções expressas no rótulo dos 
fitofarmacêuticos (Art. 13 (1,2)) [ie instruções dos produtores]; cumprimento de um código de 
conduta (artigo 13 e 20.); registros de manutenção (Art 13.); formação e qualificação dos 
"aplicadores" de fitofarmacêuticos (Art 14.); armazenamento de fitofarmacêuticos (Art 18); e 
eliminação de resíduos de embalagens e excedentes de fitofarmacêuticos (Art. 19), que 
abrangem os riscos ambientais do uso indevido de fitofarmacêuticos. 

Decreto-Lei n.º 174/88 de 17 Maio, estabelece a obrigatoriedade de declaração do corte ou 
arranque de árvores florestais que se destinem a venda ou ao autoconsumo para 
transformação industrial.  
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Esta declaração designada por "Manifesto" deve ser preenchida desde o produtor até ao 
comprador, quando a madeira é vendida ou exclusivamente pelo produtor, quando destinados à 
transformação industrial de auto-consumo. Quando a madeira da mesma área é adquirida por 
mais de uma entidade é obrigatória preencher um "Manifesto" para cada um dos compradores. 
É necessário que o "Manifesto" seja enviado para o ICNF (Autoridade Florestal Portuguesa). As 
informações acima podem ser verificadas no site do ICNF em: 
http://www.icnf.pt/portal/icnf/serv/formularios/manif/man-cort-arr-arvor. No contexto das áreas 
certificadas PEFC a matéria-prima florestal não pode ser explorada / vendida sem o 
cumprimento do "Manifesto". 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2006 aprova a Estratégia Nacional das 
Florestas, elemento de referência das orientações e planos de acção públicos e privados para o 
desenvolvimento do sector florestal; 

Regulamento (UE) n.º 791/2012 da Comissão Europeia, de 23 de Agosto de 2012, que 
altera o Regulamento (CE) n.º338 / 97 do Conselho da Europa, no que respeita à protecção de 
espécies de animais e da flora selvagens através do controlo do comércio destes 
(DOUE I39/133 de 11.02.2012) 

 


