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 COMUNICADO 4/2022 

 PEFC PORTUGAL 

   Data: 22/06/2022 

 

Assunto: Revisão das categorias de produtos PEFC – Atualização. 
 

 

 

O presente documento revoga o comunicado 8/2021 (de 23.12.2021), substituindo-o na sequência 

de novos conteúdos emitidos pelo PEFC Council:  

• “PEFC Product Categories Editorial Changes”. 

 

 

 

Estimados organismos de certificação e entidades titulares de certificados PEFC: 

 

Vimos por este meio comunicar as alterações ocorridas na lista de categorias de produtos PEFC. 

Toda a informação encontra-se descrita no documento “Categorias dos produtos PEFC”, que segue 

juntamente com este comunicado. Devem desta forma passar a seguir as orientações agora descritas. 

 

Resumidamente: 

1. As alterações editoriais são as seguintes: 

• Categorias adicionadas 100307 e 110510; 

• Adicionada tabela de equivalências de categoria versões 2012-2021; 

• Adicionada seção de registo de alterações. 

2. Relembra-se também que, o âmbito de qualquer certificado emitido na versão 2020 da norma 

de Cadeia de Custódia PEFC deve ser definido com base nas categorias de produtos desta lista e, as 

organizações certificadas devem usá-los para definir os seus grupos de produtos do PEFC. 

3. Os procedimentos de implementação continuam a ser os mesmos: 

• Todas as categorias de produtos que se encontram nas bases de dados do PEFC, foram atualizadas 

automaticamente de acordo com a lista revista. 

• Para os certificados emitidos de acordo com a norma da Cadeia de Custódia PEFC ST 2002:2020, já 

registados nas bases de dados PEFC, os organismos de certificação devem confirmar ao PEFC Portugal 

se as categorias atribuídas automaticamente estão corretas. 

• A partir de agora, qualquer nova informação sobre categorias de produtos deve ser registada de 

acordo com a nova lista de categorias de produtos. 

• As empresas certificadas de acordo com a norma PEFC ST 2002:2020 devem adaptar os seus grupos 

de produtos às novas categorias o mais rápido possível. 
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Informa-se também que caso exista alguma dúvida na escolha da categoria dos produtos, deverá ser 

comunicada por escrito. A devida comunicação deverá incluir a descrição necessária para enquadrar 

a questão, como sendo o propósito de venda desses produtos, o qual poderá ser um fator de decisão 

sobre as categorias a escolher.  

 

 

Os formulários de registo PEFC (Imp06-01 Registo GFS e Imp06-02 Registo CdC), contemplam já as 

tabelas atuais das categorias PEFC. Deverão desta forma passar a ser os documentos utilizados por 

todas as entidades certificadas e, reencaminhados para o PEFC Portugal através dos organismos de 

certificação, conforme procedimento em vigor. Tal como anteriormente comunicado, pretende-se 

ainda melhorar esta ferramenta de informação, com o intuito de a tornar mais prática e “amiga do 

utilizador”. No entanto, até à devida comunicação da sua aplicação, devem ser utilizadas as enviadas 

em complemento a este comunicado. 

 

A tradução oficial da lista de categorias de produtos PEFC será emitida pelo PEFC Portugal assim que 

possível.  

 

 

 

 

 

 

 

Manifestamo-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos. 

Com os melhores cumprimentos, 

Raquel Martinho, PEFC Portugal 

 


