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INTRODUÇÃO  

Este resumo público foi elaborado pela APCER a pedido da UNIMADEIRAS - Produção, Comércio e Exploração Florestal, S.A., como parte 

do processo de certificação das Unidade de Gestão Florestal incluídas no Unifloresta e geridas por UNIMADEIRAS - Produção, Comércio e 

Exploração Florestal, S.A. 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 UNIMADEIRAS - Produção, Comércio e Exploração Florestal, S.A. e o Grupo de Gestão 

Florestal Unifloresta 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 UNIMADEIRAS - Produção, Comércio e Exploração Florestal, S.A. 

Todas as informações contidas neste relatório foram revistas pela UNIMADEIRAS - Produção, Comércio e Exploração Florestal, S.A. 

 
 

INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO  

DESIGNAÇÃO LEGAL DA ENTIDADE UNIMADEIRAS - Produção, Comércio e Exploração Florestal, S.A. 

MORADA DA SEDE Arruamento Q - Zona Industrial 

3854-909 Albergaria-a-Velha 

ELEMENTO DE CONTACTO: 

 

Isabel Amaral 

 

 

AUDITORIA DE  Renovação DATAS DA AUDITORIA 29-30 de Novembro e 2-3 
de Dezembro de 2021 

NORMA DE REFERÊNCIA NP 4406:2014 

EQUIPA AUDITORA Lennart Holm e Joana Dos Guimarães Sá 
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INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ÁREA FLORESTAL CERTIFICADA 

ENQUADRAMENTO GENÉRICO 

O grupo de certificação florestal de Unimadeiras foi criado em 2008, encontrando-se certificado pelo PEFC desde 2012.  

A 31-10-2021, conta com 1389 aderentes com 28.904,61 ha, o que se traduz num aumento de 38% de membros, em 13562 propriedades e 

18739 parcelas, sendo que o número de membros e a inclusão de áreas de novos membros tem vindo a aumentar. 

O grupo tem um Responsável designado pela Administração da Unimadeiras e conta com 15 colaboradores para fazerem a gestão do grupo 

e do sistema de gestão florestal sustentável. 

Durante o último ano, foram contratados colaboradores externos, no sentido de aumentar a capacidade de crescimento noutras áreas 

geográficas. 

Os aderentes encontram-se distribuídos por diversas regiões de Portugal. A distribuição geográfica cobre a generalidade do país, com a 

seguinte distribuição por PROF: Alentejo 7%, Centro Interior 15%, Centro Litoral, Entre Douro e Minho 24%, Lisboa e Vale do Tejo 10 % e 

Trás os Montes e Alto Douro 1%.  

Os principais clientes dos membros do Unifloresta são a indústria de celulose, a indústria de painéis de estilha e de fibra, industria de pellets 

e serrações. 

NÍVEL DE APLICAÇÃO Grupo 

NOME DA UGF  Unifloresta 

LOCALIZAÇÃO (CONCELHOS) A maior parte das propriedades está na zona centro embora o 

Grupo se tenha expandido para uma cobertura quase nacional 

(o Grupo está com maior expansão na zona Norte). A 

informação pública contém a distribuição por Concelhos. 

ESPÉCIES PRODUZIDAS Eucalipto, Pinho. Sobreiro, folhosas e resinosas diversas 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS Rolaria de eucalipto e pinho, cortiça, outros produtos lenhosos 

e não lenhosos 

ÁREA TOTAL EM ha 28.904,61 

 
 
 

ÂMBITO DO CERTIFICADO 

com aplicação ao nível de grupo e implementado no comércio de material lenhoso, não lenhoso e administração do Grupo UniFloresta 
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SISTEMA DE GESTÃO FLORESTAL 

As principais produções da unidade de gestão florestal do grupo são Eucalyptus globulus e Pinus pinaster, apesar de outros tipos de 

produção (e.g.: medronho, madeiras nobres, resina), embora ainda com expressão residual, estarem presentes e contemplados no âmbito 

da certificação. Os objetivos de gestão florestal da área global de membros do grupo são 81,56% produção, 15,16 em conservação e 3,28% 

em proteção.  

A distribuição de membros por distrito é a seguinte: Aveiro – 47%; Braga – 4%; Castelo Branco – 4%; Coimbra – 4%; Leiria – 7%; Lisboa -3%; 

Porto - 10%; Santarem - 6; e Viseu 13%. Beja, Évora, Guarda, Portalegre, Setúbal e Viana do Castelo representa 2%  

Os Membros são maioritamento privados com 98.55%, membros públicos são 0.84% e membros Comunitários 0.61%.   

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. 

 
 
 
 

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, servindo de orientação para os objetivos e modelos de silvicultura.  

A metodologia de recolha da informação está descrita nos documentos do sistema.  

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, tal como a documentação relevante do sistema pode ser solicitado na sede da Unimadeiras para consulta pública e, 

igualmente, pode ser solicitado e/ou consultado no portal https://unimadeiras.pt/certificacao-gestao-florestal-em-grupo/. 

 
 

CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS E PROCESSO DE AUDITORIA 

A consulta pública do processo de Renovação de Certificação de Gestão Florestal Sustentável decorreu até dia 16 de Dezembro de 2021. As 

Partes Interessadas relevantes para esta auditoria foram identificadas com base na lista de Partes Interessadas fornecida pelo Grupo 

UniFloresta, e nas outras Partes Interessadas identificadas pela APCER.   

Uma consulta pública solicitando a opinião sobre o Grupo UniFloresta foi feito. A notícia do processo de consulta pública foi colocada no 

site www.apcergroup.com. Ao longo da auditoria, foram contactados 2 prestadores de serviços que se encontravam a executar operações 

e 2 aderentes. 

 

 

 

 

 

http://www.apcergroup.com/
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O plano foi cumprido e alcançados os objetivos de auditoria, tendo sido recolhida por amostragem informação necessária e 

suficiente. 

A EA visitou 26 propriedades, com 39 parcelas, de 26 aderentes, dos quais 5 novos membros, correspondendo aproximadamente 

a 236.55 ha.  

Das propriedades auditadas foi possível contactar com 1 membro que estava em atividade de exploração com a sua equipa. Todos 

demonstraram conhecimento sobre o sistema e as obrigações gerais a que se encontram sujeitos, usavam o equipamento de 

proteção individual e apresentaram o dossier de frente de obra. Foram verificados os dossiers dos membros, com a declaração de 

adesão, declaração sobre a proteção de dados, a realização da formação de adesão, contratos de gestão e manifestos de corte 

(onde aplicável), os planos de gestão e registos da propriedade. Todas as áreas apresentam bons acessos, correspondendo às 

caracterizações feitas no Sistema de informação. Na exploração florestal os trabalhos estavam a decorrer em segurança e os 

auditados mostraram conhecimento das regras a aplicar.  

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 

Empresa de prestação de serviços  Informação positiva sobre a atuação 

e o processo de certificação 

promovido pelo Unimadeiras 

Agradecimento 

Membros do grupo de certificação Informação positiva sobre a atuação 

e o processo de certificação 

promovido pelo Unimadeiras 

Agradecimento 
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CONCLUSÕES DA AUDITORIA 

O Sistema de Gestão Florestal de Grupo definido para produção e comércio de material lenhoso, não lenhoso e administração do Grupo 

UniFloresta cumpre na generalidade os requisitos da norma de referência auditados e os restantes critérios de auditoria. O sistema de GFS 

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

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

No decorrer da auditoria foram constatadas 2 Não Conformidades descritas nas páginas seguintes. 

Posteriormente, o Grupo UniFloresta 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 3.2.4 

O resumo Público Plano de Gestão Florestal 

Grupo Unifloresta está disponibilizado através o 

website da Unimadeiras. No entanto, a versão 

mais recente não estava disponível no website. 

Por lapso, o Resumo Publico do Plano de Gestão 

Florestal do grupo Unifloresta foi revisto, 

atualizado, disponibilizado e divulgado (revisão 

de 30.06.2021) mas não foi solicitada a 

atualização no website à empresa gestora do site 

da Unimadeiras. 

Solicitar a atualização do documento à empresa 

gestora do site da Unimadeiras (Invisual, Lda) e 

confirmar se a atividade foi realizada. 

02 NC 3.3.7 

Numa das áreas de exploração, a máquina de 

corte não tinha o kit de primeiros socorros, 

havendo, contudo, um, incompleto, na carrinha. 

O operador desconhecia onde se encontrava 

Alertar e sensibilizar os trabalhadores no terreno 

para a necessidade de cumprirem todas as regras 

e legislação aplicáveis. 

Sensibilizar o responsável da empresa prestadora 

de serviços para que defina um local fixo para a 

caixa de primeiros-socorros e para que 

comunique esse local a todos os trabalhadores 

no terreno; caso esse local seja alterado, todos os 

trabalhadores devem ser informados, logo após a 

alteração. 

(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 

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 do grupo UniFloresta tem uma validade de 3 anos. Para mantê-lo o grupo UniFloresta 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 novembro, 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 https://unimadeiras.pt/certificacao-

gestao-florestal-em-grupo/. 

Data: 20-12-2021 

 


