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INTRODUÇÃO  

Este resumo público foi elaborado pela APCER a pedido da ATTRACTIVE CASCADE, UNIPESSOAL LDA., como parte do processo de 

certificação das Unidade de Gestão Florestal incluídas no Grupo de Gestão Florestal CERNA e por ela geridas. 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 ATTRACTIVE CASCADE, UNIPESSOAL LDA. e o Grupo de Gestão Florestal CERNA por 

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

PEFC Portugal (www.pefc.pt) e da APCER (www.apcer.pt) num prazo de 7 dias após a decisão de certificação.  

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

consentimento da ATTRACTIVE CASCADE, UNIPESSOAL LDA.  

Todas as informações contidas neste relatório foram revistas pela ATTRACTIVE CASCADE; UNIPESSOAL LDA. 
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Óscar Luís Expósito Fernández 

 

 

AUDITORIA DE  Renovação DATAS DA AUDITORIA 05-09/07-2021 

NORMA DE REFERÊNCIA NP 4406:2014 

EQUIPA AUDITORA Lennart Holm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I306/3 

 

 

ORGANIZAÇÃO: Attractive Cascade Unipessoal, LDA. (CERNA Portugal) 

Nº RELATÓRIO: F2018.001/4 
 

Página 2 de 9 

RESUMO PÚBLICO | RELATÓRIO DE AUDITORIA NP 4406:2009 

 

INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ÁREA FLORESTAL CERTIFICADA 

ENQUADRAMENTO GENÉRICO 

A CERNA é uma empresa consultora que foi constituída em 2002 e que desenvolve a sua atividade no âmbito da Engenharia Ambiental e 

Florestal (Gestão, Engenharia e Consultoria). A CERNA tem a sua sede em Lugo (Galiza), assim como filiais em Burela (Galiza), Amorebieta 

(País Basco) e Vila Real (Portugal). Em Portugal a CERNA tem a denominação legal de ATTRACTIVE CASCADE, UNIPESSOAL LDA. e é uma 

entidade legalmente constituída, gestora do Grupo de Gestão Florestal CERNA. O Grupo de Gestão Florestal CERNA foi formalmente 

constituído em 2017, com os objetivos principais de: promover a sustentabilidade, estimular a melhoria das operações silvícolas, estimular 

o aperfeiçoamento na produção florestal, proporcionar formação contínua sobre Boas Práticas, melhorar a gestão documental e registos e 

pugnar pela atribuição de maior valor aos produtos florestais. A CERNA é uma empresa de consultoria com representação em três regiões 

do Norte de Espanha e em Portugal. É gestora de 3 outros grupos de certificação, um de Cadeia de Responsabilidade em Portugal, com 

cerca de 80 empresas e, em Espanha, um de Gestão Florestal e outro de Cadeia de Responsabilidade. 

 

O Grupo de Gestão Florestal CERNA produz rolaria, lenha, rama e estilha de folhosas e resinosas e abrange atualmente uma área total de 

22758.35 ha, com 436 membros aderentes. 

Os aderentes do Grupo de Gestão Florestal CERNA encontram-se distribuídos por diversas regiões de Portugal. A distribuição geográfica da 

área das UGFs por distrito é a seguinte: Aveiro – 1.28%; Coimbra – 11.75%; Braga – 0.89%; Castelo Branco – 0.2%; Porto – 1.83%; Viseu – 

0.65%; Guarda – 12.68%; Leiria - 0.06; Lisboa - 0.03%; Portalegre - 0.12%; Santarem - 0.73%; Viana do Castelo - 10.61% e Vila Real 59.19%.  

Os principais clientes dos membros do Grupo de Gestão Florestal CERNA são a indústria de celulose, a indústria de painéis de estilha e de 

fibra, industria de pellets e serrações. Cerca de 48.69% da área das Unidades de Gestão Florestal  dos membros aderentes é localizada em 

áreas classificadas. 

NÍVEL DE APLICAÇÃO Grupo 

NOME DA UGF  Grupo de Gestão Florestal CERNA 

LOCALIZAÇÃO (CONCELHOS) ABRANTES; ÁGUEDA; ALCOBAÇA; AMARANTE; AMARES; 

ANADIA; ARCOS DE VALDEVEZ; ARGANIL; AROUCA; AVEIRO; 

BAIÃO; BARCELOS; BOTICAS; BRAGA; CANTANHEDE; CARREGAL 

DO SAL; CASTELO DE PAIVA; CELORICO DE BASTO; COIMBRA; 

CONDEIXA-A-NOVA; ESPINHO; FAFE; FELGUEIRAS; FIGUEIRA DA 

FOZ; FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO; GAVIÃO; GUIMARÃES; 

ÍLHAVO; LOUSADA; MAÇÃO; MAIA; MARCO DE CANAVESES; 

MATOSINHOS; MEALHADA; MIRA; MONÇÃO; MONDIM DE 

BASTO; MONTALEGRE; MONTEMOR-O-VELHO; MORTÁGUA; 

MURTOSA; OLEIROS; OLIVEIRA DE AZEMÉIS; OLIVEIRA DE 

FRADES; OLIVEIRA DO BAIRRO; OLIVEIRA DO HOSPITAL; 

OURÉM; OVAR; PAÇOS DE FERREIRA; PAREDES; PAREDES DE 

COURA; PENACOVA; PENAFIEL; POMBAL; PONTE DE LIMA; 

PONTE DE SOR; PÓVOA DE LANHOSO; PÓVOA DE VARZIM; 

SANTA COMBA DÃO; SANTA MARIA DA FEIRA; SANTO TIRSO; 

SÃO PEDRO DO SUL; SÁTÃO; SEIA; SINTRA; SOURE; TÁBUA; 

TERRAS DE BOURO; TOMAR; TONDELA; TRANCOSO; VAGOS; 

VALENÇA; VALONGO; VALPAÇOS; VIANA DO CASTELO; VIEIRA 

DO MINHO; VILA DO CONDE; VILA NOVA DE CERVEIRA; VILA 

NOVA DE FAMALICÃO; VILA NOVA DE GAIA; VILA NOVA DE 

POIARES; VILA REAL; VILA VERDE; VOUZELA 
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INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ÁREA FLORESTAL CERTIFICADA 

ENQUADRAMENTO GENÉRICO 

ESPÉCIES PRODUZIDAS Eucalyptus globulus Labill. (eucalipto-comum), Eucalyptus 

nitens (H. Deane & Maiden) Maiden (eucalipto nitens), 

Eucalyptus spp. (eucalipto), Pinus pinaster Aiton (pinheiro-

bravo), Pinus pinea L. (pinheiro-manso), Pinus radiata D. Don 

(pinheiro-insigne), Pinus sylvestris L. (pinheiro-silvestre), Pinus 

spp. (pinheiro), Acacia dealbata Link. (mimosa), Acacia 

melanoxylon R. Br.in W. T. Aiton (Austrália), Chamaecyparis 

lawsoniana, Cupressus lusitanica Mill. (cedro-do-buçaco), 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco (pseudotsuga), Castanea 

sativa Mill. (castanheiro-comum), Castanea spp. (castanheiro), 

Betula alba L. (Vidoeiro-comum), Betula pubescens 

Ehrh.(vidoeiro), Betula pendula Roth (vidoeiro-pendula), 

Quercus robur L. (carvalho-alvarinho), Quercus faginea Lam. 

(carvalho-cerquinho), Quercus coccínea Münchh. (carvalho-

americano), Quercus rubra L. (carvalho-americano), Quercus 

pyrenaica Willd. (carvalho-negral), Quercus spp. (Carvalho) 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS Rolaria, lenha, rama e estilha 

ÁREA TOTAL EM ha 22758.35 

 
 
 

ÂMBITO DO CERTIFICADO 

Produção de rolaria, lenha, rama e estilha de folhosas e resinosas 

Nível de aplicação de Grupo 

 
 
 

SISTEMA DE GESTÃO FLORESTAL 

As principais produções da unidade de gestão florestal do grupo são o Pinus Pinaster, Eucalyptus globulus, Quercus spp. e outras folhosas, 

espécies bem adaptadas e apresentando bons índices de produtividades nas condições edafo-climáticas onde se localizam as Unidades de 

Gestão Florestal (UGF) dos membros do Grupo de Gestão Florestal CERNA (GGC), em Portugal. 

Os objetivos de gestão florestal da área global de UGFs são 54.87% produção, 32.05% proteção e 13.07% conservação.  

A distribuição geográfica da área das UGFs dos membros  por distrito é a seguinte: Aveiro – 1.28%; Coimbra – 11.75%; Braga – 0.89%; Castelo 

Branco – 0.2%; Porto – 1.83%; Viseu – 0.65%; Guarda – 12.68%; Leiria - 0.06; Lisboa - 0.03%; Portalegre - 0.12%; Santarem - 0.73%; Viana 

do Castelo - 10.61% e Vila Real 59.19%.  

A distribuição por áreas são: Areas comunitarias (Baldios) - 74.26%, ZIF – 16.56% e Propriedades privadas – 9.18%.  

O grupo manteve um incremento relevante em área desde o ano anterior (32.7%) que continua a não ser acompanhado pelo incremento 

em número de membros (21.3%).  
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Para a generalidade das UGFs que integram o GGC são aplicados os modelos de silvicultura descritos nos PROF da região em que se localizam, 

sendo que para as áreas inseridas em ZIFs, Baldios ou de dimensão superior aos limites definidos nos respetivos PROF, são aplicados PGFs 

elaborados e aprovados nos termos da legislação em vigor (no caso dos Baldios, existem ainda situações em que os instrumentos de gestão 

florestal são Planos de Utilização de Baldios e PGFs em fase de elaboração ou aprovação pelo ICNF). 

Nas parcelas de eucalipto visitadas o principal modelo de silvicultura aplicado é Povoamento puro de Eucalipto, em talhadia, para produção 

de lenho para trituração. Nas áreas de pinheiro bravo, o principal modelo de silvicultura a ser seguido é Povoamento puro de Pinheiro bravo, 

para produção de lenho. Foram identificadas situações de dominância de quercíneas em manchas de povoamentos mistos.  

A estrutura documental do GGC é constituída por: Política e Objetivos, Manual de Funcionamento e Procedimentos; Procedimentos (e.g. 

Cadeia de Custódia/Responsabilidade; Homologação Empresas; Inclusões Grupo; Exclusões Grupo; Comunicações Queijas e Conflitos; 

Seguimento Geral; Identificação Avaliação Seguimento Impactos Ambientais; Identificação Avaliação Seguimento Impactos Sociais; 

Identificação Avaliação Seguimento FAVC); Documentos (instruções de trabalho, declarações, Protocolos, Resumos Públicos e outros) e 

Registos. 

A entidade gestora do grupo (Entidade de Grupo) e a gestão das áreas certificadas estão a cargo, respetivamente, de técnicos e de um 

conjunto de coordenadores técnicos e locais selecionados e com formação específica, a quem compete assegurar que os requisitos dos 

referenciais aplicáveis são implementados, revistos e mantidos em conformidade. 

O GGC é constituído por elementos da Direção da CERNA/Attractive, colaboradores, coordenadores técnicos, coordenadores locais e 

Membros Aderentes. 

A área florestal que constitui o GGC é de 22758,35 hectares e 436 Membros Aderentes, que se comprometeram com o cumprimento da 

legislação portuguesa e dos regulamentos aplicáveis, dos requisitos da Norma aplicáveis e dos critérios Pan-Europeus para a Gestão Florestal 

Sustentável e as regras definidas do GGC. 

 

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO PÚBLICA PELA ORGANIZAÇÃO 

A recolha da informação é efetuada em cada área aderente. Cada Membro Aderente tem um plano de gestão florestal, baseado no PROF 

da região em que se encontra inserido (PROF Entre Douro e Minho; PROF Lisboa e Vale do Tejo; PROF Trás os Montes e Alto Douro; PROF 

Centro Litoral; PROF Centro Interior; PROFAL Alentejo), servindo de orientação para os objetivos e modelos de silvicultura.  

Para os membros com áreas inseridas em ZIFs ou de dimensão superior aos limites definidos nos respetivos PROF, são aplicados PGFs ou 

planos de utilização de baldios (PUB), estes últimos para área comunitárias, elaborados e aprovados nos termos da legislação em vigor. 

A metodologia de recolha da informação está descrita nos documentos do sistema: Seguimento Geral; Identificação Avaliação Seguimento 

Impactos Ambientais; Identificação Avaliação Seguimento Impactos Sociais; Identificação Avaliação Seguimento FAVC. 

O GGC recorre a estimativas de produção locais, com base em tabelas de produção publicadas, para obtenção do volume disponível para 

corte. 

A Organização evidenciou um resumo com o resultado da avaliação dos indicadores de Gestão Florestal Sustentável contemplados na 

norma NP 4406:2014. 

Foram, igualmente, utilizadas outras fontes de informação: Instituto Geográfico Português - CRIF; áreas ardidas – ICNF; Plano setorial da 

Rede Natura 2000; ICNB; Inventário Florestal Nacional; entre outras. 

O Resumo Público para cada UGF, tal como a documentação relevante do sistema (Informação Geral Grupo Portugal; Política Pública do 

Grupo, Lista Atualizada de UGF, Lista de Responsabilidades da UGF, Pedido de adesão ao Grupo; Notificação de Comunicações, Queixas e 

Reclamações; Manual de Consulta para os Gestores Florestais, Estudo sobre a Identificação e Caraterização de Áreas de Alto Valor de 

Conservação entre outros), pode ser solicitado na sede da CERNA Portugal para consulta pública e, igualmente, pode ser solicitado e/ou 

consultado no portal http://www.cernams.com/pt/certificacion-forestal/ 

A Organização considerou não ser aplicável o Critério 3 – Manutenção e fomento das funções produtivas das florestas (lenhosas e não 

lenhosas), porquanto a função de produção não lenhosa não se encontra contemplada no âmbito do certificado. 
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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 pelo Grupo de 

Gestão Florestal CERNA e nas outras Partes Interessadas identificadas pela APCER.   

A 04-06-2021 foi feita uma consulta pública solicitando a opinião sobre o Grupo de Gestão Florestal CERNA / ATTRACTIVE CASCADE, até ao 

dia 28/06/2021. A notícia do processo de consulta pública foi colocada no site www.apcergroup.com. A CERNA fez uma consulta publica de 

16-06-2021 solicitando a opinião sobre o Grupo de Gestão Florestal CERNA / ATTRACTIVE CASCADE, num total de 280 

entidades/personalidades contactadas, no entanto não obteve qualquer resposta. Ao longo da auditoria, foram contactados 2 prestadores 

de serviços que se encontravam a executar operações, 1 representante de uma autarquia, 1 coordenador e 5 aderentes. 

 

 

 

 

 

A auditoria foi realizada segundo metodologias de amostragem de atividades, processos, documentos e colaboradores 

entrevistados, cabendo à ATTRACTIVE CASCADE, UNIPESSOAL LDA. a identificação de situações paralelas ou associadas às 

constatações deste relatório e o desencadeamento de eventuais ações de melhoria adequadas. 

Nas visitas de campo observaram-se áreas de eucalipto com cortes acabados de terminar e realizados à 4, 6 e 10 meses, 2 e 4 anos, 

áreas ardidas e áreas não afetadas pelos incêndios dos últimos anos; Condução de áreas de eucalipto dominante com pinheiro 

bravo disperso e quercíneas; Arborizações com espécies autóctones e arborizações com pinheiro bravo; Áreas de pinheiro bravo 

afetadas pelos incêndios de outubro 2017 e com corte raso em 2019 e 2020; Áreas de conservação e produção em terrenos 

comunitários e privados; Áreas de produção e de conservação inseridas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas.  

Grupo: foram auditados 12 Membros Aderentes, num total de 12 unidades de gestão, correspondendo aproximadamente a 4906.43 

ha ou seja 21,55 % da área total do grupo 

O plano de auditoria foi cumprido, com pequenos ajustes, por forma a otimizar a gestão de tempo e logística. 

Os objetivos de auditoria foram cumpridos tendo sido recolhida por amostragem informação necessária e suficiente para avaliar o 

sistema de gestão implementado.  

Identificação ou tipo de Parte 

Interessada (caso não queria ser 

identificada) 

Questão/ Comentário Conclusão da auditoria/ Resposta 

da EA 

Autarquia local Informação positiva sobre o 

processo de certificação 

Agradecimento 

Empresa de prestação de serviços  Informação positiva sobre a atuação 

e o processo de certificação 

promovido pelo GGC 

Agradecimento 

Coordenador Informação positiva sobre a atuação 

o GGC 

Agradecimento 

Membros do grupo de certificação Informação positiva sobre a atuação 

e o processo de certificação 

promovido pelo GGC 

Agradecimento 

http://www.apcergroup.com/
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CONCLUSÕES DA AUDITORIA 

O Sistema de Gestão Florestal Sustentável (GFS) definido para Produção de rolaria, lenha, rama e estilha de folhosas e resinosas cumpre na 

generalidade os requisitos da norma de referência auditados e dos restantes critérios de auditoria.  

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

No decorrer da auditoria foram constatadas 6 Não Conformidades descritas nas páginas seguintes. 

Posteriormente, a ATTRACTIVE CASCADE, UNIPESSOAL LDA. desencadeou as ações corretivas descritas na página para cada não 

conformidade. 

 

Nº  CLASS. 

(1) 

CLÁUSULA 

(2) 

DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES DESCRIÇÃO DAS ACÇÕES CORRECTIVAS 
APRESENTADAS PELA (ENTIDADE) 

01 NC A.2.3 

Em algumas UGFs de membros do Grupo é feita a 

aplicação do inseticida Epik (s.a. Acetamiprida), 

sendo registadas no sistema de informação da EG 

as quantidades aplicadas, no entanto não foram 

evidenciadas quais as medidas de mitigação 

aplicadas (UGFPT0001 e UGFPT0046). 

- A Entidade de Grupo realizará uma nova versão 

atualizada do documento/procedimento de 

utilização de produtos químicos, incorporando a 

metodologia de medidas de mitigação. 

- A Entidade de Grupo realizará uma análise e 

estabelecerá a metodologia de medidas de 

mitigação para utilização de inseticidas que cada 

coordenador deverá conhecer. 

- A Entidade de Grupo realizará uma nova 

comunicação para que os coordenadores 

conheçam qual é o procedimento na utilização de 

produtos químicos. 

- A Entidade de Grupo reforçará as ações de 

formação junto dos gestores florestais e 

coordenadores, para informar das medidas de 

mitigação na utilização de químicos e, incentivar 

a substituição destas aplicações por uma gestão 

florestal sem aplicação destes produtos. 
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02 NC A.5.1 

Foram detetados incumprimentos, a saber: 

- Inexistência de aparadeira ou elementos 

alternativos (e.g sacos de plástico) para para uso 

em caso de derrames e hidrocarbonetos, , na 

processadora em operação 

- A Entidade de Grupo comunicou aos 

coordenadores os protocolos específicos em caso 

de derrames de produtos provenientes do 

funcionamento da maquinaria, lixos ou qualquer 

elemento externo à floresta e possíveis acidentes 

(vários documentos do DOC_0005 de grupo). 

- Formação na qual haverá um reforço do 

interesse especial neste assunto. 

- Em futuras visitas a áreas de exploração onde 

este coordenador esteja a trabalhar, a correção 

desta deficiência identificada e a aplicação de 

protocolos e regulamentos legais exigidos serão 

verificados. 

- Serão desenvolvidas atividades formativas com 

os coordenadores para evitar que estas situações 

se repitam no futuro. 

- Controlo por parte da Entidade de Grupo em 

visitas de acompanhamento sucessivas, para 

verificar que se desenvolveram as intervenções 

necessárias para ultrapassar a debilidade. 

03 NC A.6.4 

Foram detetados incumprimentos em matéria de 

SST, a saber: 

- Caixa de primeiros socorros sem soro fisiológico. 

- Reforço da formação em matéria de Primeiros 

socorros no local de trabalho. 

- Repor os elementos em falta em todas as 

caixas/malas de primeiros socorros do 

coordenador identificado. (Evidencias de caixa 

com o material mínimo completo segundo a 

Informação Técnica 1/2010). 

- Intensificação da formação e divulgação 

específica em gestão Florestal, associada às 

operações florestais em matas certificadas e aos 

Primeiros socorros no local de trabalho. 

- Controlo por parte da Entidade de Grupo, com 

visitas de acompanhamento sucessivas, para 

verificar que se cumprem as indicações nas 

caixas/malas dos Primeiros socorros no local de 

trabalho e toda a legislação de HST. 
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04 NC A.4.4 

Não foi evidenciada formação aos trabalhadores 

sobre os procedimentos relacionados com a 

certificação. A informação relativa à UGF foi 

transmitida pelo membro ao encarregado, mas a 

mesma não foi transmitida aos trabalhadores. 

- Reforço da formação a trabalhadores da 

entidade em matéria de certificação florestal 

para os sistemas FSC e PEFC, assim como a 

formação interna na entidade Madeiras 

Arouquesa. 

- Entrega de documentação referente a boas 

práticas florestais em áreas certificadas, 

trabalhos em zonas críticas e outros documentos 

formativos do grupo (DOC_0005_xx). 

- Intensificação da formação e divulgação 

específica em gestão Florestal, associada às 

operações florestais em matas certificadas. 

- Controlo, por parte da Entidade de Grupo, em 

visitas de acompanhamento sucessivas, para 

verificar que se cumprem as indicações para as 

operações em matas certificadas. 

05 NC A.4.2 

Não foi evidenciada uma lista da fauna ameaçada 

para as UGFs que foram identificadas com 

presença de AAVCs  (UGFPT0746 - Baldio de 

Fafião e UGFPT0680 – Baldio de Sezelhe) 

- A Entidade de Grupo realizará uma nova versão 

atualizada do documento de estudo de AAVC, 

com a inclusão das espécies de fauna, com base 

na melhor informação disponível para as áreas 

identificadas com AAVC. 

Esta informação será obtida pela Entidade de 

Grupo, com a realização de uma análise com 

maior detalhe e rigor, para a inclusão de áreas 

com altos valores de conservação, de acordo com 

a norma nacional (FSC-STD-PRT-01-2016 

Portuguese all scope PT). 

08 NC 3.3.3 

Apesar dos resultados genéricos da 

monitorização dos indicadores do Anexo A se 

encontrarem na revisão pela gestão e a 

informação mais detalhada estar muito dispersa e 

dividida entre vários documentos, não está 

disponível informação às partes interessadas 

relativa à disponibilização do sumário destes 

resultados (por exemplo no site da CERNA 

Portugal), nos termos do requisito normativo. 

A Entidade de Grupo compilará num documento 

de resumo publico os resultados da sua 

monitorização aos indicadores do Anexo A, que 

já temos em outros documentos e estes 

resultados da monitorização estarão disponíveis, 

por solicitação para consulta das partes 

interessadas em 

http://www.cernams.com/pt/certificacion-

forestal/ 

A Entidade de Grupo realizará uma análise com 

maior detalhe e rigor de toda a informação a 

disponibilizar às partes interessadas. Manterá 

atualizada a informação a disponibilizar às 

partes interessadas 

(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 

  

http://www.cernams.com/pt/certificacion-forestal/
http://www.cernams.com/pt/certificacion-forestal/
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DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO 

A decisão de certificação foi tomada com base no relatório de auditoria, resposta da empresa, evidências apresentadas para o encerramento 

das NCm, devidamente revistos pela equipa auditora. 

Todas as ações corretivas apresentadas permitem o encerramento das não conformidades, num prazo de encerramento adequado. 

Foi tomada uma decisão positiva de renovação da certificação.  

O certificado da ATTRACTIVE CASCADE, UNIPESSOAL LDA. tem uma validade de 3 anos. Para mantê-lo a ATTRACTIVE CASCADE, UNIPESSOAL 

LDA. tem que continuar a cumprir os requisitos da NP 4406:2014 ou de qualquer versão posterior para a qual durante este período seja 

requerida a transição, sendo objeto de auditoria de acompanhamento anuais num processo que se desenrola de modo semelhante ao da 

auditoria de concessão e de renovação.   

A próxima auditoria deverá ocorrer durante o mês de Julho, a próxima notícia pública relativa a este grupo de certificação será aquando da 

auditoria de renovação, ou suspensão/ cancelamento do certificado.  

A entidade certificada tem disponível informação pública sobre as UGFs, a pedido, através do portal 

http://www.cernams.com/pt/certificacion-forestal/, porém esta não inclui os resultados da monitorização dos indicadores de Gestão 

Florestal Sustentável com carácter de divulgação pública. 

Data: 06-08-2021 

 

http://www.cernams.com/pt/certificacion-forestal/

