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INTRODUÇÃO  

Este resumo público foi elaborado pela APCER a pedido da ALTRI FLORESTAL S.A., como parte do processo de certificação da 
Unidade de Gestão Florestal 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 ALTRI FLORESTAL S.A., 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 ALTRI FLORESTAL S.A.  

Todas as informações contidas neste relatório foram revistas pela ALTRI FLORESTAL S.A. 

 
 

INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO  

DESIGNAÇÃO LEGAL DA ENTIDADE Altri Florestal S.A. 

MORADA DA SEDE Leirosa 

3009-484 Marinha das Ondas 

ELEMENTO DE CONTACTO: 

(nome, morada, telefone, fax e mail) 

Eng.º Pedro Serafim 

pedro.serafim@altri.pt 

 

 

AUDITORIA DE  Renovação DATAS DA AUDITORIA 21 a 25-06-2021 

NORMA DE REFERÊNCIA NP 4406:2014 

EQUIPA AUDITORA Miguel Serrão 

Lennart Holm 
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INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ÁREA FLORESTAL CERTIFICADA 

ENQUADRAMENTO GENÉRICO 

A ALTRI FLORESTAL S.A.  é uma empresa de gestão florestal integrada no grupo ALTRI, que resultou da integração das unidades 

orgânicas responsáveis pela gestão florestal das empresas que constituem atualmente este grupo industrial (CAIMA e CELBI) 

que compreende unidades de produção de pasta de celulose e centrais termoelétricas a biomassa florestal. 

A ALTRI FLORESTAL S.A.  foi objeto de uma reestruturação operacional, tendo sido criadas duas novas unidades orgânicas: 

Direção Florestal e Direção de Estratégia e Desenvolvimento Florestal. Ocorreu ainda uma relocalização geográfica dos 

escritórios centrais, de Constância Sul para a Quinta do Furadouro e dos escritórios de apoio à região do Médio Tejo, para as 

instalações da fábrica de pasta de celulose do Caima. 

A ALTRI FLORESTAL S.A. produz rolaria de eucalipto, pinho, choupo, cortiça e biomassa. 

A área sob gestão da ALTRI FLORESTAL S.A. é atualmente de 84.465ha (maio 2021), o que representa um acréscimo de 2,09% 

em relação à última auditoria 82.734,41ha (novembro 2020), derivado de compras e arrendamentos. 

 

NÍVEL DE APLICAÇÃO Individual 

NOME DA UGF  Altri Florestal 

LOCALIZAÇÃO (CONCELHOS) Portugal Continental, abrangendo 133 Municípios, com 
maior concentração nos distritos de Santarém, 
Portalegre e Castelo Branco 

ESPÉCIES PRODUZIDAS Eucalipto, Pinho, choupo e sobreiro 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS Rolaria de eucalipto, pinho, choupo, cortiça e biomassa  

ÁREA TOTAL EM ha 84.465ha 

 
 

ÂMBITO DO CERTIFICADO 

 

Produção de rolaria de eucalipto, pinheiro, choupo, cortiça e biomassa florestal residual. 

 

 
 

SISTEMA DE GESTÃO FLORESTAL 
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Altri Florestal S.A. gere uma área de 84.465 ha composta por Eucalipto (80%), Sobreiro (4%), Pinho (2%), Matos (6%), e outras 

espécies com expressão residual. A principal função é a produção (86%), representando as áreas com função de conservação 

A ocupação com função produção representa 89,0%, tendo a função de conservação a expressão de 11,0%. 

Em termos de posse da terra, 63,65% da área sob gestão é área própria e 36,35% área arrendada. 

A implementação do plano de gestão florestal da AF, tem vindo a promover o aumento da produtividade das áreas de 

povoamento de eucalipto. Este aumento de produtividade tem vindo a ser feito essencialmente pela alocação criteriosa de 

plantas melhoradas (obtidas pelo programa I&D de cruzamentos controlados e seleção clonal), reproduzidas por via seminal 

ou clonal, assim como, pela introdução de espécies melhor adaptadas às condições de cada estação (Eucalyptus nitens e 

híbridos). Porém, a adaptação das práticas silvícolas e modelos de silvicultura (modelo de silvicultura para E. nitens) têm 

igualmente sido objeto de revisão, melhoria e inovação, permitindo uma mais adequada gestão produtiva dos povoamentos 

da espécie principal. 

Como resultado as novas plantações têm vindo a aumentar (áreas em 1ª rotação), assim como povoamentos em 3ª e 4ª 

rotação, cuja análise de viabilidade económica recomenda a sua manutenção (quer pela elevada capacidade produtiva, quer 

pelo retorno expectável do investimento). 

A AF tem vindo a implementar a Estratégia de Conservação e Promoção da Biodiversidade e da Paisagem “AltriDiversity”, 

aprovada em 2019 e com um horizonte temporal de 20 anos. Esta importante orientação estratégica, tem como objetivos 

gerais: 

• Conservar e restaurar os ecossistemas considerados relevantes no património sob gestão da empresa. 

• Contribuir para uma coerência territorial nos domínios da produção florestal integrada com a conservação da 

natureza. 

• Integrar os objetivos de conservação na atividade, estrutura e identidade da AltriFlorestal. 

• Integrar outras entidades nas atividades de gestão florestal. 

• Partilhar conceitos, valores e experiências. 

A sistema de apoio à gestão florestal da ALTRI (SGF) é um sistema dedicado que faz a ligação entre o Sistema de Informação 

Geográfica, sistema de gestão de abastecimento de madeira do grupo ALTRI (WMS), informação de cada parcela (PGF e 

histórico de operações), assim como, com toda a informação contabilística associada. O sistema permite obter informação 

em tempo real da implementação das operações de gestão e a análise integrada comparativa da execução com o planeamento 

da organização, sendo produzidos relatórios mensais com os principais indicadores de operação. O sistema fornece ainda 

informação necessária para o planeamento. 

Todos os registos relativos à gestão florestal encontram-se indexados ao talhão de cada propriedade, podendo toda a 

informação ser consultada na aplicação SilviReader, que tem por base um SIG.  

A estrutura operacional da ALTRI encontra-se distribuída pelo território nacional continental e compreende escritórios de 

apoio e meios humanos e técnicos formados e adequados às funções que desempenham. 
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DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO PÚBLICA PELA ORGANIZAÇÃO 

A organização, nos vários aspetos relacionados com a sua atividade, recorre a um conjunto alargado de informação, seja de 

caráter público, seja produzida pela própria organização no âmbito dos processos em que está envolvida, ou mesmo 

desenvolvendo projetos internos.  Procede à avaliação regular dos indicadores de gestão florestal sustentável, na sua maioria 

com periodicidade anual. 

A organização disponibiliza a informação de caráter público através do seu sítio de internet e sob pedido das partes 

interessadas, designadamente o resumo público do PGF, que integra o resultado da monitorização dos indicadores de gestão 

florestal sustentável de acordo com o definido na norma. 

 
 

CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS E PROCESSO DE AUDITORIA 
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Foi feita uma consulta prévia às Partes Interessadas, num total de 861 entidades e personalidades contactadas, no entanto 

não se obteve qualquer resposta. Ao longo da auditoria, foram contactados 7 prestadores de serviços que se encontravam a 

executar operações, assim como uma ONGA. 

  

 

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

entrevistados, cabendo à ALTRI FLORESTAL S.A. a identificação de situações paralelas ou associadas às constatações deste 

relatório e o desencadeamento de eventuais ações de melhoria adequadas. 

O processo de amostragem ocorreu em 4 regiões, Médio Tejo, Oeste, Beira Interior e Norte, abrangendo uma área total de 

4601,2ha, representando 5,44% do património total sob gestão da AF, num total de 20 propriedades. 

As operações de campo auditadas incluíram exploração, preparação de terreno, plantação recentes, seleção de varas, 

manutenção de caminhos, aplicação de fitofármacos e monitorização. Foram auditadas as estações de biodiversidade do 

Cabeço Santo (propriedade Cabeço Santo) e da Ribeira da Foz (propriedade Arripiado). 

Identificação ou tipo de Parte 
Interessada (caso não queria ser 

identificada) 

Questão/ Comentário Conclusão da auditoria/ Resposta 
da EA 

ONGA Mencionou o apoio a ações de 
conservação e entidades 
relacionadas. 

Enalteceu iniciativas 
enquadradas na ALTRIdiversity 

Agradecimento 

Prestador de serviços Referência à correção no 
relacionamento com os 
prestadores de serviço e ações 
de formação desenvolvidas  

Agradecimento 

Prestador de serviços Referência ao bom 
relacionamento com as 
comunidades locais 

Agradecimento 
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CONCLUSÕES DA AUDITORIA 

O Sistema de Gestão Florestal Sustentável (GFS) definido para Produção de rolaria de eucalipto, pinheiro, choupo, cortiça e 
biomassa florestal residual cumpre na generalidade os requisitos da norma de referência auditados e dos restantes critérios 
de auditoria.  

No ciclo de três anos desta certificação a organização teve uma variação de área de 3.934 ha, que corresponde a um aumento 
de 4,9%. As áreas incluídas têm preferencialmente a função de produção, pese embora algumas integrarem áreas de 
conservação e proteção. 

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

No decorrer da auditoria foram constatadas 4 Não Conformidades descritas nas páginas seguintes. 

A ALTRI FLORESTAL S.A apresentou um plano de 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) 

1 NCm 3.2.3 Não se encontra implementada na 
totalidade a faixa de proteção da edificação 
existente no limite interior da propriedade1 
289, não tendo sido evidenciado 
fundamento para a implementação parcial. 

Execução da FGC na sua totalidade em redor 
da habitação na propriedade 1289;  

Atualização na informação base 
(cartografia) acerca da presença e gestão da 
FGC na propriedade  

2 NCm 3.4.1 A ALTRI estabeleceu um procedimento para 
realização de vistorias que contempla a 
generalidade das operações realizadas nas 
Propriedades, contudo, não contempla as 
operações de aproveitamento de biomassa 
(sobrantes e cepos). 

Inclusão das operações de aproveitamento 
de BFR no próximo módulo de Vistorias SGF 
(projeto em curso até ao final do ano) . 

 

3 NCm 3.4.5 A revisão pela gestão evidenciada 
(14.05.2021) não contemplou a totalidade 
das entradas que devem ser consideradas, 
nomeadamente os resultados das auditorias 
internas e das realizadas pelas entidades 
certificadoras, as medidas corretivas e 
preventivas e a avaliação da eficácia das 
ações corretivas implementadas. 

Criação de uma lista de verificação das 
entradas para análise na revisão pela gestão 
enquadrando todos os sistemas de gestão 
da AF – Gestão Florestal, Qualidade e Cadeia 
de Custódia. 
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4 NCm A.6.4 O prestador de serviços que se encontrava a 
aplicar herbicida não evidenciou a ficha 
técnica da formulação em uso (Roundup 
Ultramax - Bayer), pese embora outras fichas 
técnicas de fitofármacos alternativos se 
encontrassem disponíveis (e.g. Roundup 
Supra - Monsanto) - propriedade 9803. 

O prestador de serviços a realizar operação 
de seleção de varas na propriedade 8, 
evidenciou uma caixa de primeiros socorros 
que apresentava elementos relevantes fora 
do prazo (solução desinfetante e solução 
iodada), assim como ausência de soro 
fisiológico. Acresce que as normas de 
segurança informadas pelo motosserrista, 
em entrevista, não se encontram 
parcialmente conformes com as boas 
práticas da função. 

O prestador de serviços a executar a 
operação de exploração na PROPRIEDADE 
9766, não evidenciou a verificação periódica 
do sistema de combate a incêndios DAFO, 
nem do extintor presente na máquina de 
corte (Feller Buncher). 

- Validação da presença em frente de 
trabalho por parte do FSF da Ficha Técnica 
do PFF (Roundup Ultramax – Bayer);  

- Evidência por parte do FSF do conteúdo 
atualizado e conforme da caixa de primeiros 
socorros;  

- Formação direcionada ao colaborador do 
FSF sobre as práticas de segurança na 
utilização da motosserra.  

- Evidência por parte do FSF do registo de 
verificação periódica do sistema DAFO de 
combate a incêndios e da presença do 
extintor na máquina de corte (Feller-
Buncher). 

(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 

DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO 

A decisão de certificação foi tomada com base no relatório de auditoria e resposta da empresa, devidamente revista pela 
equipa auditora. 

Todas as ações corretivas apresentadas planeiam devidamente o encerramento das não conformidades, dada a natureza das 
atividades e o seu horizonte temporal, foram estabelecidos prazos de encerramento adequados. 

Foi tomada uma decisão positiva de certificação.  

O certificado da ALTRI FLORESTAL S.A. tem uma validade de 3 anos. Para mantê-lo a ALTRI FLORESTAL S.A. 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 
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 maio. A próxima notícia pública relativa a esta UGF será aquando da 
auditoria de renovação, ou em caso de eventual suspensão ou 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: 25.07.2021 
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