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 COMUNICADO 1/2022 

 PEFC PORTUGAL 

   Data: 25/01/2022 

Assunto: Contrato de Utilização de Uso da Marca PEFC 
 

 

Direito de Utilização  

Como é do vosso conhecimento no âmbito da gestão do sistema PEFC Portugal, qualquer entidade 

titular de um certificado válido PEFC de Gestão Florestal Sustentável ou de Cadeia de Custódia tem 

acesso à marca PEFC. Este acesso é concedido mediante a celebração de um contrato com o PEFC 

Portugal e atribuição de uma licença de utilização exclusiva. Assim, faz parte integrante do processo 

de certificação nacional PEFC e de registo na base de dados de entidades certificadas (www.pefc.org; 

www.pefc.pt).  

Salienta-se, contudo, que sempre que a certificação PEFC abranja várias entidades legais 

independentes, como por exemplo acontece com a certificação florestal de grupo e regional que 

inclui vários proprietários/gestores florestais ou outra situação exemplificativa como seja a 

certificação de cadeia de custódia multisite que abrange vários sites de entidades legalmente 

independentes, cada entidade legal poderá solicitar ao PEFC Portugal uma licença de utilização 

própria. 

Nestes casos, o PEFC Portugal emite uma sublicença vinculada à licença atribuída ao titular do 

certificado PEFC e em gestão com este, onde se aplicarão as mesmas condições previstas no 

clausulado do contrato de licenças de uso de marcas PEFC, entre as quais se destacam: 

• As marcas registadas PEFC devem ser usadas apenas quando exista uma licença válida para 

uso de marcas registadas PEFC, emitida pelo PEFC Portugal. A licença de uso das marcas registadas 

PEFC inclui a emissão de um número de licença exclusivo.  

• A licença é obtida através da assinatura de um contrato de licença (contrato de uso de marcas 

registadas ou seu complemento) entre a organização que solicita o uso das marcas registadas e o 

PEFC Portugal.  

• O número de licença da organização que utiliza as marcas registadas PEFC deve acompanhar 

as marcas registadas PEFC sempre que as mesmas forem usadas, exceto no caso de organizações 

certificadas ao transmitirem alegações na implementação da cadeia de custódia PEFC. 
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A correta utilização das marcas registadas PEFC pelos utilizadores com licenças, incluindo as 

sublicenças atribuídas pelo PEFC Portugal, deverá ser garantida pelos titulares dos certificados e 

verificada pelos Organismos de Certificação no âmbito das auditorias.  

 

 

 

Manifestamo-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Raquel Martinho, PEFC Portugal 


