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INTRODUÇÃO  

Este resumo público foi elaborado pela APCER a pedido da ASSOCIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO FLORESTAL DO BAIXO VOUGA 
- ACFBV, como parte do processo de certificação da Unidade de Gestão Florestal regional do Baixo Vouga 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 ACFBV por ela gerida, e uma descrição do processo de avaliação, dos 
resultados da auditoria e da decisão de certificação. É disponibilizado no site do PEFC Portugal (site) e da APCER (site) 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 ACFBV.  

Todas as informações contidas neste relatório foram revistas pela ACFBV. 

 
 

INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO  

DESIGNAÇÃO LEGAL DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO FLORESTAL DO BAIXO VOUGA 

MORADA DA SEDE Centro Coordenador de Transportes, 3850-022 Albergaria a Velha 

ELEMENTO DE CONTACTO: 

(nome, morada, telefone, fax e mail) 

Engº Luis Sarabando 

ACFBV 

Centro Coordenador de Transportes  

3850-022 Albergaria-a-Velha 

T – 234524056 Fax – 234524056 

sarabando@afbaixovouga.pt 

 

 

AUDITORIA DE  Renovação DATAS DA AUDITORIA 13/15-06-2022  

NORMA DE REFERÊNCIA NP 4406:2014 Gestão Florestal Sust. (PEFC) 

PEFC 2001:2008 (PEFC Logo Usage Rules – Requirements) 

EQUIPA AUDITORA Miguel Serrão 

Joana Sá 
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INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ÁREA FLORESTAL CERTIFICADA 

ENQUADRAMENTO GENÉRICO 

A Associação para a Certificação Florestal do Baixo Vouga iniciou a sua atividade em 2009. É constituída por entidades e 

associações com implantação local, regional e nacional que pugnam pela promoção da certificação florestal da região, 

nomeadamente a implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Florestal Sustentável a nível regional. A ACFBV é 

composta por uma Direção, uma Comissão Técnica Florestal, colaboradores (Técnicos Reconhecidos) e Membros Aderentes. 

A Comissão Técnica Florestal foi reformulada, por forma a reforçar os seus elementos e a capacidade de resposta. 

A AFBV desempenha as funções técnicas na ACFBV, por intermédio de 7 técnicos com formação superior (Técnicos 
Reconhecidos), dos quais 2 foram resultado do reforço de meios concretizado durante o ano transato. O certificado é de nível 
regional desde 2010.  

O grupo tem neste momento 898 aderentes e 6976 parcelas que correspondem a uma área total de 8.366,12 ha. Desde a 
última auditoria foram adicionados 174 novos membros e 646 parcelas, tendo saído do grupo 14 parcelas num total de 21,93 
ha, porém, apenas 1 membro. Nas demais situações as parcelas saíram essencialmente por venda, partilhas ou arrendamento. 
Com um território de 169.127ha e 49% de área florestal, a área certificada corresponde a 10,1% da área florestal da região. 

As áreas dos aderentes estão predominantemente nos concelhos de Águeda (51%), Albergaria-a-Velha (16%), Anadia(12%) e 
Seve do Vouga (8%). Em cada um dos restantes concelhos da NUT III da Região de Aveiro, as áreas representam menos de 5% 
do total da ACFBV (Ovar, Aveiro, Vagos, Estarreja, Oliveira do Bairro e Ílhavo). 

NÍVEL DE APLICAÇÃO Regional 

NOME DA UGF   

LOCALIZAÇÃO (CONCELHOS) Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, 
Ilhavo, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos 

ESPÉCIES PRODUZIDAS Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, 
Ilhavo, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS Lenho de espécies florestais diversas 

ÁREA TOTAL EM ha 8.366,12 ha 

 
 

ÂMBITO DO CERTIFICADO 

Produção de lenho de espécies florestais diversas na área sob gestão da Associação para a Certificação Florestal do Baixo 
Vouga. 
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SISTEMA DE GESTÃO FLORESTAL 

As principais produções da unidade de gestão florestal do grupo são o Eucalyptus spp. (84,74%) e com menor expressão Pinus 

Pinaster (10,88%) e as Quercíneas (2,19%), apresentando bons índices de produtividades nas condições edafo-climáticas onde 

se localizam as Unidades de Gestão Florestal (UGF) dos membros Associação para Certificação Florestal do Baixo Vouga, em 

Portugal. 

Os objetivos de gestão florestal da área global de UGFs são principalmente produção, contudo, contemplando algumas áreas 

de proteção e conservação alinhado com os objetivos aplicáveis do Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro 

Litoral. 

Para as UGFs que integram o ACFBV são aplicados os modelos de silvicultura preconizados no PROF da região. 

A estrutura documental do Grupo Regional da Associação para Certificação Florestal do Baixo Vouga (ACFBV) é constituída 

por: Política Florestal da Unidade de Gestão Florestal da Região do Baixo Vouga, Plano de Gestão Florestal UGF Baixo Vouga; 

SGFS, estrutura, funções e responsabilidades; Caracterização da Unidade de Gestão Florestal - Região Baixo Vouga; 

Procedimentos (e.g. Avaliação de Impactes Ambientais e Socioeconómicos; Legislação, Regulamentos e outros aplicáveis; 

Resultados e Monitorização de Indicadores; Lista de Documentos; Orientações Gerais para Atividades Florestais da UGF; 

Solicitação de Reconhecimento Operacional); Documentos (instruções de trabalho, declarações, Protocolos, Resumos 

Públicos e outros) e Registos. 

O controlo e monitorização das intervenções e planos operacionais são realizados de acordo com os procedimentos 

desenvolvidos para o efeito, pela estrutura de técnicos do ACFBV e membros aderentes, sendo a informação compilada, 

tratada e armazenada pela Entidade de Grupo. 

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

técnico e dos membros aderentes, a quem compete assegurar que os requisitos dos referenciais aplicáveis são 

implementados, revistos e mantidos em conformidade. 
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DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO PÚBLICA PELA ORGANIZAÇÃO 

A recolha da informação é feita com base em fontes públicas como o Inventário Florestal Nacional, PROF Centro Litoral, 

Instituto Geográfico Português - CRIF; áreas ardidas – ICNF, PMDFCI dos municípios abrangidos, Plano setorial da Rede Natura 

2000 e relatórios das diferentes entidades públicas com responsabilidades sobre os espaços florestais. Porém, na ausência 

de atualização a ACFBV estabelece pontualmente parcerias com diversas entidades, entre elas instituições da rede nacional 

de investigação científica, no sentido de apoiar o desenvolvimento de estudos e projetos que permitam melhorar a 

informação existente e melhor responder às necessidades do grupo e dos seus membros aderentes. 

Baseados no PROF do Centro Litoral, são elaborados Planos de Intervenção Florestal (PIF) para cada parcela dos Membros 

Aderentes nos quais são definidos os objetivos das parcelas e os respetivos modelos de silvicultura a seguir. 

A metodologia de recolha da informação está descrita no seu essencial no documento do sistema: Avaliação dos Indicadores 

de Gestão Florestal Sustentável Região Baixo Vouga. 

O ACFBV afere as estimativas de produção locais, com base no histórico dos resultados de exploração das parcelas dos 

membros aderentes. 

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

contemplados na norma NP 4406:2014 (D.01.08, 31.03.2022), que, no entanto, por motivos de desenvolvimento do portal da 

ACFBV não se encontra a ser disponibilizado publicamente (NC05) 

Em anexo encontra-se o Resumo Público do Grupo de Gestão Florestal, que, de igual modo que o o resultado da avaliação 
dos indicadores de Gestão Florestal Sustentável, por motivos de desenvolvimento do portal da ACFBV não se encontra a ser 
disponibilizado publicamente (NC06) 

A ACFBV considerou aplicáveis todos os indicadores. 

 
 

CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS E PROCESSO DE AUDITORIA 
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As Partes Interessadas relevantes para esta auditoria foram identificadas com base na lista de Partes Interessadas fornecida 

pela ACFBV e nas outras Partes Interessadas identificadas pela APCER.   

A 12 de janeiro de 2022, foi enviado e-mail aos contactos da lista da APCER, com informação da realização da auditoria e 

convidadas a exprimir a sua opinião sobre o Grupo de Gestão Florestal Regional da Associação para a Certificação Florestal 

do Baixo Vouga, até ao dia 11 de fevereiro de 2022. A notícia do processo de consulta pública foi colocada no site 

www.apcergroup.com, e foi dada notícia ao PEFC Portugal com solicitação da publicação da informação. Foi efetuado um 

reforço, por parte da EA, durante a auditoria em si.  

Apesar do reforço feito pela APCER e pela EA, foram recebidas apenas resposta por parte de duas partes interessadas, cujo 
conteúdo foi avaliado durante a auditoria não tendo sido identificada nenhum incumprimento relativo aos comentários feitos, 
por parte da ACFBV. 

Para além disso, a EA contactou diretamente com 1 responsável de uma corporação de bombeiros voluntários de um dos 

Concelhos abrangidos pela área de atuação da ACFBV, 1 autarca de uma freguesia da área de atuação, 2 representantes de 

aderentes, tendo recebido informação positiva sobre a atuação da ACFBV, na promoção da certificação, comercialização dos 

produtos e apoio técnico aos aderentes. 

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

entrevistados, cabendo à ACFBV. a identificação de situações paralelas ou associadas às constatações deste relatório e o 

desencadeamento de eventuais ações de melhoria adequadas. 

Foram auditados 15 Membros Aderentes, num total de 25 parcelas, com aproximadamente 947 ha. 5 novos aderentes e 10 

antigos. 

Nas visitas de campo observaram-se áreas de eucalipto em exploração, acabados de terminar, realizados no ano transato, 

áreas afetadas por incêndios, plantações, preparações de terreno e limpezas; áreas de pinheiro afetadas por incêndios; áreas 

de freixo; áreas de carvalho e outras folhosas; área de conservação. Foram visitadas áreas individuais e agrupadas de 

dimensões distintas. 
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CONCLUSÕES DA AUDITORIA 

O Sistema de Gestão Florestal Sustentável (GFS) definido para Produção de lenho de espécies florestais diversas na área sob 
gestão da Associação para a Certificação Florestal do Baixo Vouga permite cumprir, na generalidade, com os requisitos da 
norma de referência auditados e dos restantes critérios de auditoria.  

No ciclo de três anos de certificação a ACFBV teve uma variação de área de 58,5%, que corresponde a um aumento de 3.089ha. 
Foram incluídos 363 membros aderentes durante os três anos, o que corresponde a um incremento de 67,9%. 

O tipo de floresta é na sua maioria predominantemente eucaliptal. As áreas que tem sido incluídas, têm preferencialmente a 
função de produção, no entanto também aderiram áreas de proteção e conservação. A saída de áreas do grupo ocorre 
essencialmente ao nível de parcelas, por venda, partilha ou arrendamento.  

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

No decorrer da auditoria foram constatadas 1 Não Conformidade Maior, 8 Não Conformidades, 2 Áreas Sensíveis e 1 
Oportunidade de Melhoria, descritas nas páginas seguintes. 

Posteriormente, a ACFBV 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) 

1 NCM 3.1 A Política Florestal da Unidade de Gestão 
Florestal da Região Baixo Vouga não se 
encontra devidamente formalizada pelos 
representantes da organização, mediante a 
assinatura de quem obriga a mesma 

A organização procedeu à devida assinatura 
da Política Florestal da Unidade de Gestão 
Florestal da Região Baixo Vouga 

2 NC 3.2.1 A ACFBV recolhe a informação relevante para a 

caracterização dos aspetos das atividades com 

impacte ambiental, cultural-patrimonial e 

socioeconómico significativo na UGF, tendo por 

referência os critérios para a gestão florestal 

sustentável. Todavia, foram detetadas falhas na 

caraterização das seguintes UGFs: 

• UGF 2_838_02_01_1 (Maria José Resende 

de Almeida Lopes) - parcela com faixa de 

gestão de combustíveis (junto a estrada) – 

sem estar referida no PIF e classificação 

como talhadia mista, quando a mesma é 2ª 

rotação Eg 

• UGF 2_372_01_03 (Humus) Classificação de 

parcela de Freixo instalada em linha de água, 

com função de Produção, quando as 

condicionantes de gestão são de uma função 

de Proteção, sem prejuízo de uma função 

secundária de Produção. 

Planeado corrigir as falhas identificados e rever 
demais PIF onde possam ter ocorrido falhas 
idênticas. 

Planeada formação de sensibilização dos técnicos 
reconhecidos, assim como a necessidade de um 
maior cuidado e rigor no seu preenchimento. 

Planeado reforço de auditorias internas aos 
processos dos aderentes. 

3 

 

 

NC 

 

 

3.2.3 A ACFBV procede à compilação de uma lista de 

legislação aplicável, todavia, não se encontrava 

identificado o DL 82/2021, de 13 de outubro, 

Planeada análise e revisão da legislação 

publicada de forma a identificar eventuais falhas 

no Documento I.01.04_V1. 
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diploma de grande relevância para o 

planeamento e gestão das UGFs. 
 

4 

 

 

NC 

 

 

3.2.3 Foram identificadas duas situações de 

incumprimento das obrigações legais em matéria 

de densidades de arvoredo nas faixas de proteção 

de DFCI, nos termos definidos no DL 82/2021, de 

13/10, designadamente: 

• UGF 2_779_01_01_7 – execução de limpeza 

de matos numa faixa de 50 metros em 

relação a edificações, contudo não 

respeitando as densidades máxima para 

povoamentos de Eucalipto. 

• UGF 2_734_14_01  - densidade excessiva de 

Prunus  avium na faixa confinante a estrada 

municipal. 

Previsto verificar no planeamento elaborado 

pelos Municípios da Região de Aveiro (decidido a 

10 anos, em sede de CMDFCI), o ano de 

planeamento para a execução da FGC onde está 

incluída as parcelas auditadas e informar o 

aderente do momento em que deve ser 

executada de encontro ao PMDFCI de Águeda. 

Planeado o reforço da sensibilização dos 

aderentes para o cumprimento das obrigações de 

intervenção nas faixas de proteção a edifícios e 

aglomerados, devendo efetuar a consulta anual 

do PMDFCI. 

5 

 

NC 

 

 

3.2.4 A ACFBV não se encontra a disponibilizar 

publicamente um resumo com os principais 

elementos sobre o plano de gestão florestal. 

Planeado atualizar o website e comunicar a 
disponibilização pública do Plano de Gestão 
Florestal da UGF. 

6 

 

NC 

 

 

3.3.3 A ACFBV elaborou um resumo com os resultados 

da monitorização dos indicadores, no entanto o 

mesmo não se encontra comunicado 

publicamente como estando disponível. 

Planeado atualizar o website e comunicar a 
disponibilização pública do Plano de Gestão 
Florestal da UGF. 

8 AS A.2.3 A ACFBV monitoriza a saúde e vitalidade da 

floresta desenvolvendo trabalhos de 

monitorização da evolução de pragas nas áreas 

dos aderentes (por.ex: Gonitperus sp.), no 

entanto não inclui os resultados na monitorização 

dos indicadores. 

Planeado compilar os resultados dos 
trabalhos de monitorização de pragas e 
doenças nas áreas dos aderentes e outras 
projetos em que esteja envolvida e integra-
los na monitorização e documento com o 
Resultado da Monitorização de indicadores. 

9 AS A.3.1 Na visita feita à UGF 2_467_01_02 foi verificada a 

presença de um apiário que não se encontra 

registado no sistema do Grupo ACFBV. 

Planeado proceder ao registo do apicultor e 
a colocação do mesmo em local visível no 
apiário e reforço da sensibilização dos 
técnicos reconhecidos da necessidade de 
identificar e registar outras produções não 
lenhosas existentes nas parcelas aderentes. 

10 NC A.5.1 No decurso das visitas efetuadas foram 

identificadas situações com potencial impacte 

sobre o solo e a água, designadamente 

acumulação de resíduos de corte/ eliminação de 

invasoras lenhosas: 

• Na parcela de instalação de Eucalipto, em 

curso, na UGF 2_1382_02_02 foi identificada 

numa linha de água, outrora integrada na 

rede viária, uma acumulação relevante de 

arvoredo tombado/cortado, cuja presença 

potencia o risco de bloqueio da função 

hidrológica e eventual fenómenos de 

arrastamento de solos. 

Planeada a remoção dos resíduos, recuperando a 

função plena da linha de água. 

Planeado solicitar ao aderente (2_931) que 

sejam retirados os resíduos do corte, cujo 

trabalho já tinha sido iniciado pelo proprietário. 

Planeado reforço da sensibilização dos 

técnicos e aos aderentes relativo ao bloqueio da 

função hidrológica resultante da acumulação de 

resíduos de exploração florestal nas linhas de 

água. 
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• Na UGF “Pipa” 2_931_08_01_1  sujeita a 

corte raso em maio de 2022, foram 

detetados resíduos de corte na linha de água 

que divide a parcela, com risco de bloqueio 

da função hidrológica 

11 NC B.2.4 A ACFBV não está cabalmente a assegurar de 

forma sistemática o controlo e verificação da 

execução das ações preconizadas nos planos de 

intervenção florestal, tendo sido verificadas as 

seguintes situações: 

• Nas UGFs do aderente  2_900 estão previstos 

cortes (11.2 previso para 2019), seleções de 

varas (parcela 11.1) e limpeza (parcela 10.1) 

que não foram executadas. 

• Na UGF 2_468, parcela 6, tendo em plano a 

seleção de varas após corte em 2015, a 

operação não foi realizada. 

• Na UGF 2_474_01_01, não foi executada a 

operação de controlo de matos, nem 

registada a justificação no sistema. 

• Na UGF 2_1471_01_01, não foi executada a 

operação de exploração em 2021, estando a 

mesma registada no sistema como tendo 

sido executada em Agosto de 2021. A UGF 

apresentava grande desenvolvimento de 

matos e presença de invasoras lenhosas na 

área de socalcos. 

• A UGF 2_838_07_02_11 apresentava um 

insucesso quase total de plantação (Quercus 

rubra) não registado no sistema 

Não foram evidenciadas comunicações com a 

generalidade dos aderentes, a respeito dos 

incumprimentos destas ações. 

Planeado reforço de formação dos técnicos 

reconhecidos relativa à ocorrência de parcelas 

cujas intervenções previstas nos PIFs não estão 

executadas, sem que haja uma justificação e 

outras estão registadas sem que as mesmas 

tenham sido efetuadas. 

 

Previsto continuar revisão gradual de todos os 

processos aderentes, redefinindo a estratégia de 

amostragem de modo a incluir aderentes mais 

antigos, assim como solicitar no upgrade do 

software de gestão, local para justificar o motivo 

da intervenção não executada nos PIFs. 

12 NC B.2.7 i) A ACFBV procede ao registo das informações dos 

aderentes do grupo, porém, foram identificadas 

falhas pontuais na manutenção dos registos de 

alguns aderentes: 

• As propriedades do aderente 2_900 

pertencem alegadamente a um terceiro. 

Contudo não foi evidenciada a transmissão 

de titularidade. 

• O aderente 2-90098 é gestor de uma 

propriedade de terceiros tendo a mesma 

assinado o acordo. Não existe, contudo, uma 

cópia do documento de identificação que 

permita comprovar a assinatura e 

veracidade da mesma. O mesmo se passa 

para o terceiro que cede a gestão a seu filho, 

aderente 2_1484. 

Planeado manter revisão e atualização integral 

dos processos das UGFs identificadas de forma a 

colmatar falhas de registos. 

 

Planeada sensibilização dos técnicos para a 

necessidade de integração dos documentos de 

identificação nos processos aderentes e 

comunicar, que sempre que haja transmissão de 

titularidade por falecimento ou outro motivo, os 

documentos devem ser atualizados evidenciando 

essa transmissão. 

 

Planeado voltar a solicitar os documentos de 

identificação dos proprietários/gestores no 

momento da adesão e sempre que em revisão 
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• O registo da matriz 6865 Vale da Casa de 846 

m2 do aderente 2_468 não constava do seu 

processo. 

A constatação identificada na auditoria de 2021 

(NC11 2021), relativa ao presente requisito, foi 

encerrada com um trabalho de consolidação dos 

dados constantes do sistema (Forgestweb) e nas 

listagens de aderentes, constatado durante a 

auditoria.  

Contudo, o fundamento da atual constatação 

apresenta-se distinto, quer na matéria de fato, 

quer na sua origem. Neste sentido, considera-se 

não ser justificada a reclassificação da 

constatação, mantendo-se como Não 

Conformidade menor 

dos processos dos aderentes antigos, se verificar 

documentos de identificação em falta. 

(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 encerram as não conformidades exceto as NC deste relatório. Dada a natureza e 
horizonte temporal da organização foi estabelecido um prazo de encerramento de um ano. 

 Foi tomada uma decisão positiva de certificação.  

O certificado da Associação para a Certificação Florestal do Baixo Vouga tem uma validade de 3 anos. Para mantê-lo a 
Associação para a Certificação Florestal do Baixo Vouga 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 Fevereiro de 2020; a próxima notícia pública relativa a esta UGF será 
aquando da auditoria de renovação, ou suspensão/ 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: 18/07/2022 

 


