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Área aderente 
(10% do território 
nacional)

211
certificados de 
Cadeia de Custódia

591
sites abrangidas

A atividade no último ano foi essencialmente 
focada na revisão do Sistema Português de 
Certificação Florestal (SPCF), na análise crítica 
dos modelos internos de funcionamento e na 
reflexão sobre o posicionamento do PEFC 
Portugal face ao contexto de um mundo em 
acelerada mudança e aos desafios que se 
colocam ao setor e aos seus agentes. 

O ano iniciou-se com a eleição dos Órgãos 
Sociais para o biénio 2021-2022 e com 
alterações na arquitetura funcional, decorrentes 
da redução do efetivo dos colaboradores para 
dois quadros técnicos, decisão de gestão 
assumida no final de 2020, o que conduziu, 
naturalmente, a um esforço de ajustamento 
das funções de cada posto de trabalho e 
priorização da ação. A esta nova realidade 
somaram-se constrangimentos a nível de 
infra-estruturas e sistemas informáticos que 
afetaram o ritmo normal de funcionamento 
em diversos momentos do ano e que, no seu 
conjunto, condicionaram a capacidade de plena 
realização do trabalho da associação. 

No plano interno, foi realizado um diagnóstico 
ao funcionamento nos domínios Administrativo, 
Gestão Financeira e Gestão de Recursos 
Humanos com o objetivo de se conceber um 
Plano de Melhorias rumo à otimização dos 
processos. Ainda no plano interno foi iniciado 
o exercício de reflexão sobre a estratégia do 
PEFC Portugal para um novo período temporal 
de três anos, com horizonte em 2024. 

No âmbito da revisão do SPCF concluiu-se 
uma importante etapa do processo, com 
a passagem do anteprojeto da NP4406 
para a Gestão Florestal Sustentável à 
fase de Inquérito Público, a que sucederá, 
previsivelmente, a homologação da norma 
revista no primeiro trimestre de 2022. 

O sucesso alcançado nesta fase intermédia 
do processo resultou não só de grande foco, 
determinação e trabalho continuado da equipa 
interna mas, também, do forte envolvimento de 
todas os profissionais e organizações que deram 
o seu contributo no âmbito da CT145. 
A transição para as normas PEFC – versões 
2020 do referencial internacional – progrediu, 
também, com importantes resultados ao nível 
da acreditação de organismos de certificação, 
culminado, no final do ano, com a primeira 
auditoria de Cadeia de Custódia segundo as 
normas 2020.

Justificou-se uma análise atenta às bases 
de dados do PEFC Portugal face ao aumento 
continuado do volume e complexidade de 
informação gerada pelo registo de utilizadores do 
SPFC, tendo sido produzido o respetivo caderno 
de encargos, com detalhe de especificações 
técnicas, a que se seguirá o processo de 
contratação e desenvolvimento.

As novas vagas da COVID-19 e o consequente 
cancelamento dos eventos onde estava 
prevista a presença do PEFC Portugal – 
designadamente: o Festival Internacional de 
Arquitetura, a Expoflorestal e o Congresso 
Florestal Nacional – acabaram por afetar 
negativamente a capacidade de realização das 
ações de visibilidade da associação inicialmente 
previstas.

O ano terminou com os principais indicadores 
a registarem novos aumentos, ainda que 
moderados face ao ano anterior, com um 
acréscimo de área florestal certificada na ordem 
dos 6% e um aumento dos certificados de cadeia 
de custódia de 7%, demostrando, por mais um 
ano de condições excecionais de trabalho e 
de confinamento de pessoas, a capacidade de 
resiliência e adaptação do setor florestal e de 
toda a estrutura de certificação florestal.

Paula Guimarães
Presidente do PEFC Portugal

Mensagem
da Presidente
do PEFC Portugal

O PEFC Portugal é uma associação não-governamental sem fins 
lucrativos, com 20 anos de existência, membro fundador do PEFC 
– a aliança líder mundial para a certificação florestal – que tem por 
objetivo promover a Gestão Sustentável da Floresta Portuguesa. 

Através de uma abordagem inclusiva e de colaboração entre todas 
as partes interessadas desenvolvemos os padrões de referência para 
a Gestão Florestal Sustentável da Floresta Portuguesa. Procuramos 
estabelecer parcerias estratégicas com organizações e empresas que 
permitam ampliar o nosso impacto coletivo e o reconhecimento da 
Certificação PEFC através da escolha de produtos certificados. 

Desenvolvemos projetos, campanhas, eventos e formação colaborando 
com diversas entidades de âmbito nacional, regional e local em 
iniciativas que promovam a visibilidade do PEFC e que contribuam 
para o aumento da área com gestão florestal sustentável certificada.

Instituir o quadro de referência para a supervisão, controlo e revisão do 
sistema de certificação da gestão florestal sustentável PEFC, assim 
como as ações necessárias à sua divulgação e aplicação.

A gestão efetiva da floresta Portuguesa assente nos pilares de 
sustentabilidade ambiental, económica e social que promova o 
desenvolvimento rural e das populações locais e o reconhecimento 
do papel da floresta e dos produtos de base florestal para o 
desenvolvimento sustentável.

317 
mil hectares com 
gestão sustentável 
certificada

3 417 
proprietários 
aderentes 

Sobre a PEFC Portugal

A nossa missão

A nossa visão

Floresta

Certificados GFS

Mercado
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O ano iniciou-se com a eleição dos Órgãos 
Sociais para o biénio 2021-2022, num 
processo que ocorre a cada dois anos. 

A Direção renovou 2/5 dos seus membros 
e a liderança passou para a The Navigator 
Company.

A composição da Direção do PEFC Portugal foi renovada 
com a entrada de dois novos membros: a Associação 
para a Certificação Florestal do Baixo Vouga (ACF BV) e 
a UNAC, ambos representantes da produção florestal. A 
The Navigator Company passou para a liderança do PEFC 
Portugal, com a Presidência da Direção.

O Centro PINUS renovou o mandato pelo 3.º termo 
consecutivo, e a UTAD passou para o 2.º termo, formando 
os vogais de continuidade mais antigos na direção do PEFC 
Portugal.

Na reformulação da composição procurou-se espelhar a 
pluralidade dos setores da fileira florestal associados e 
garantir a participação paritária dos diferentes estádios que 
compõem os Órgão Sociais do CFFP, a nível local, regional 
e nacional e de género.
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Governança Estratégia do PEFC Portugal: 
O futuro desejado (em 2024)

NA 35.ª 
REUNIÃO 
de Assembleia-geral o PEFC 
Portugal elegeu os Órgãos Sociais 
para o novo biénio 2021-2022. 

Relatório de atividades PEFC 2021

O PEFC Portugal entendeu ser importante estimular 
uma reflexão estratégica no sentido de, num horizonte 
a três anos, poder dar uma resposta melhor ao setor 
e aos seus associados, tendo em conta que o setor 
florestal pode explorar oportunidades potenciais 
no contexto atual e dos anos vindouros, em termos 
da resposta aos desafios das alterações climáticas, 
do contributo para travar e reverter a perda da 
biodiversidade e de contribuir para uma economia 
mais circular.

No plano interno, foi iniciado um exercício de reflexão 
sobre a estratégia do PEFC Portugal para um novo 
período temporal de três anos, com horizonte em 
2024. “O futuro desejado” foi um documento produzido 
no último trimestre do ano com o intuito de traduzir 
uma primeira análise interna do que poderá ser o 
ajustamento da estratégia do PEFC Portugal para 
melhor servir os seus desígnios, onde se projetou 
o que se pretende atingir nos domínios chave de 
atuação, ao nível da certificação da gestão florestal 
sustentável, posicionamento da marca no mercado 
e consumidor, mobilização das partes interessadas, 
comunicação e cooperação internacional.

Procurou traçar-se o retrato do que é a atualidade 
da certificação em Portugal e avaliar os fatores que 
podem determinar ou influenciar a sua evolução, 
para ponderação das áreas funcionais a criar, manter 
e a rever. No delineamento das novas propostas, 
foi considerada a estratégia do PEFC Internacional 
e as tendências globais e locais que enquadram a 
atividade florestal, e que podem constituir os desafios 
dos próximos anos. Destacou-se, em particular, o 
contexto de atuação das organizações e seu contributo 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda das Nações Unidas, até 2030, e o 
Pacto Ecológico Europeu, na vertente das estratégias 
europeias para a floresta e a biodiversidade.

Em resultado, foi delineada e discutida uma 
proposta com diversas linhas de atuação e metas. 
Foi ainda realizada a identificação das acções 
necessárias para a sua concretização e respetiva 
calendarização até dezembro de 2024, estando 
algumas das medidas aprovadas já com 
a implementação em curso. 

O primeiro esboço foi vertido no Plano de Atividades de 
2022 com três vertentes estratégicas – Comunicação, 
Atuação Institucional e Governação SPCF – focadas 
na sensibilização dos mercados e consumidor como 
impulsionadores da certificação florestal, de novas 
colaborações e parcerias.
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Uma estratégia concertada
O exercício de reflexão sobre a estratégia e o 
futuro desejado em 2024 deverá ser alargado aos 
associados no primeiro trimestre de 2022, com a 
realização de um workshop participativo tendo em vista 
a sua definição e edificação final. 

Plano de Melhorias – Rumo 
à otimização dos processos
Ainda no plano interno, foi realizado um diagnóstico 
ao funcionamento da Associação nos domínios 
Administrativo, Gestão Financeira e Gestão de 
Recursos Humanos com o objetivo de se conceber um 
Plano de Melhorias tendo em vista a otimização dos 
processos. 

Para a sua determinação foi realizado um 
levantamento dos procedimentos da associação, 
descrevendo detalhadamente o que a associação faz e 
como faz, com a intenção de caracterizar cada um dos 
três domínios. 

O diagnóstico de insuficiências e áreas de 
melhoria nos três domínios foi realizado tendo 
em consideração a complexidade e o contexto de 
atuação da associação com os aspetos identificados 
e os princípios de gestão da qualidade da NP EN 
ISO 9000, cuja aplicação permite a uma organização 
a melhoria contínua do seu desempenho e 
produtividade, maior concentração nos objetivos e 
nas expectativas dos seus Stakeholders, entre outros 
benefícios. Em resultado foram propostas medidas 
de atuação, e respetivas submedidas ou metas 
que serão implementadas ao longo do mandato da 
Direção em vigor.



Compromisso com a Gestão 
Florestal Sustentável 

A cuidar da floresta local

Evolução da Área Florestal Certificada
em Portugal

A 31 de dezembro de 2021, a área florestal certificada 
PEFC registava 317 mil hectares, o que representou 
cerca de 10% da floresta Portuguesa. 
O número de proprietários florestais aderentes à gestão 
florestal sustentável certificada aumentou 14%, com 
466 novos aderentes.

A evolução positiva dos dois principais indicadores 
de gestão florestal (área certificada e aderentes) nos 
últimos dois anos, veio demostrar a capacidade de 
adaptação e resiliência do setor face aos desafios 
provocados pelo novo surto pandémico associado ao 
novo coronavírus – COVID-19. A área com gestão 
florestal certificada PEFC registou um novo acréscimo, 
na ordem dos 3,4% (semelhante ao registado no ano 
anterior) e o número de aderentes situou-se nos 14%. 

191 819 ha 102 643 ha

Individual Grupo Regional

aderentes aderentes aderentes
4 2352

Número de Certificados
GFS, por âmbito (2021)

3,4
% %
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O número de entidades gestoras de certificados de 
GFS também aumentou, com duas novas iniciativas 
de âmbito individual, perfazendo um total de 18 
certificados GFS.
A titularidade dos certificados esteve associada 
a entidades de natureza privada, abrangendo 
organizações de produtores florestais, empresas 
prestadoras de serviços e proprietários florestais 
privados. 

Área florestal
certificada PEFC

Aderentes
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Distribuição da área certificada PEFC e aderentes 
por tipologia de certificados

A certificação de âmbito individual, continuou a tipologia com 
mais área certificada agregada, representando 61% da área total 
certificada. 
O crescimento da área abrangida pelos grupos de certificação (grupo 
e regional) voltou a conquistar terreno, revelando a boa adaptação 
destes modelos ao contexto nacional. A certificação de grupo foi a que 
mais cresceu, representando 87% do total do crescimento de 2021. 

A EDIA – Empresa de Desenvolvimento 
e Infraestruturas de Alqueva, obteve a 
certificação PEFC de âmbito individual para 
a Herdade da Coitadinha. A propriedade tem 
uma área com cerca de mil hectares, onde 
o principal coberto vegetal é o montado 
de azinho. Ao aderir à certificação PEFC, a 
EDIA passou a disponibilizar para o mercado, 
matéria-prima de origem florestal sustentável 
certificada, incluindo cortiça, madeira de 
sobreiro (Quercus suber) e azinheira 
(Quercus ilex).

A Madeiras Afonso, Lda. obteve a 
certificação PEFC de âmbito individual para 
uma área florestal de 222 hectares, sob sua 
gestão. A empresa, que já era certificada 
pela cadeia de custódia PEFC, dedica-se 
sobretudo à comercialização de madeiras 
em bruto, tratamento de madeira, exploração 
florestal entre outras atividades relacionadas 
com a gestão e exploração de terrenos 
florestais fundamentalmente destinadas
ao aproveitamento de recursos. 

Novos certificados GFS
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22 489 ha



Empresas e Mercados
de Produtos Certificados 

Sistema Português de 
Certificado Florestal

TOP 3
Setores com maior
crescimento em 2021

Evolução dos Certificados 
de Cadeia de Custódia PEFC
 
O número de empresas com certificação de 
cadeia de custódia PEFC cresceu 7% face 
ao ano anterior, apresentando um balanço 
no final do ano positivo. O setor de atividade 
que contribui de forma mais expressiva para 
este resultado foi o setor gráfico com 11 
novos certificados.

A 31 de dezembro de 2021, o número 
de certificados de cadeia de custódia 
registados em Portugal passou para 
211, os quais abrangeram 591 sites, 
mantendo-se equilibrada a curva de 
crescimento registada ao longo dos 
últimos 5 anos.

Distribuição Global dos 
Certificados CdC por 
Setores de Atividade

Evolução dos Certificados de Cadeia 
de Custódia PEFC (2017-2021)

Manutenção do Reconhecimento
Internacional do SPCF
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Nº Sites Abrangidos

1. Gráficas e Editoras 2. Mobiliário 3. Pasta, papel e cartão 4. Madeira em bruto 
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Comércio madeira, cortiça e outros PNL Pasta, papel e cartão

Gráficas e editoras Serrações e carpintarias

Madeira em bruto e Construção Civil

...

Madeira ferramentas e torneada

Mobiliário Outros

Embalagens, sacos e invólucros Cortiça e produtos derivados

43

34

29

25

25

23

22

3

2

1

Nº certificados

A grande maioria dos certificados emitidos em 2021 teve 
origem no setor das gráficas e editoras, seguido do mobiliário 
e em terceiro lugar, partilhando o mesmo número de certificados, 
o setor da pasta, papel e cartão e da madeira em bruto e 
construção civil.
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5 4 4

Globalmente, o setor de atividade com maior 
expressão em número de certificados foi o 
comércio de madeira, cortiça e outros 
produtos não madeireiros (PNL). 

Salienta-se ainda, que as empresas 
abrangidas por estes certificados 
representaram cerca de 50% do total 
dos sites abrangidos pela certificação PEFC. 

O setor gráfico e das editoras, ocupou 
o segundo lugar, e logo a seguir, o setor 
da madeira em bruto e construção civil.

PEFC Essentials
Para apoiar as empresas a divulgarem o 
seu investimento na certificação PEFC, 
o PEFC Portugal associou-se ao PEFC 
Internacional na divulgação do programa 
PEFC Essentials, disponibilizando 
gratuitamente, a todas as entidades 
certificadas pela Cadeia de Custódia, 
formação no sistema global de certificação 
florestal PEFC.

O PEFC Essentials foi primordialmente 
concebido para apoiar as equipas de 
vendas e marketing das empresas que 
comercializam produtos certificados 
PEFC, tendo por base um formato 
de aprendizagem online, assíncrono, 
compreendendo 6 módulos-chave em 
inglês com uma duração total de 60 
minutos. A divulgação foi lançada em 
junho e, em resultado, foram atribuídas 
20 licenças para Portugal.

O Sistema Português de Certificação Florestal 
(SPCF) encontra-se definido no Referencial 
Técnico do PEFC Portugal, documento que 
enquadra a orgânica de funcionamento, 
normas técnicas e procedimentais que devem 
ser respeitados por todas as entidades que 
pretendam ser certificadas pelo PEFC ou que 
atuem no âmbito da certificação da gestão 
florestal sustentável e cadeia de custódia.

Inquérito Público
ao Projeto de 
NP4406

Relatório de atividades PEFC 2021Relatório de atividades PEFC 2021

O Inquérito Público ao projeto de Norma 
Portuguesa para a Gestão Florestal 
Sustentável (NP4406) iniciou-se a 15 de 
novembro de 2021, mantendo-se ativo 
até 14 de janeiro de 2022.

A aprovação consensual do anteprojeto de Norma pela Comissão Técnica 
145 aconteceu na reunião plenária de 22 de outubro e a 3 de novembro 
o documento seguiu para o Instituto Português da Qualidade para 
passagem a projeto de norma e instauração do respetivo Inquérito Público. 

O projeto NP4406 foi colocado no website do IPQ pelo período de 60 
dias, entre 15 de novembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022. Esta fase, 
assim que concluída, representará a última consulta às partes interessadas 
no âmbito dos trabalhos da CT145, que serão concluídos apenas no 
próximo ano, após consideração dos comentários recebidos no âmbito da 
consulta. Seguir-se-á a aprovação final do documento em sessão plenária
e respetiva homologação pelo IPQ. 

Na fase de Inquérito Público o PEFC Portugal reproduziu o anúncio 
em todos os canais de divulgação e reforçou o apelo à participação 
das partes interessadas para envio de comentários. 

Devido às contingências da COVID-19, o PEFC 
Internacional tomou medidas de adaptação, entre as 
quais a prorrogação, por seis meses, das datas limite 
para submissão dos esquemas nacionais. A nova data 
para submissão do Referencial Técnico do SPCF 
revisto passou para 14 de maio de 2022, data a partir 
da qual deverá iniciar-se a avaliação de conformidade 
com os critérios do PEFC no âmbito da renovação do 
reconhecimento internacional.

Ao longo do ano o foco da revisão do SPCF manteve-se 
na Comissão Técnica 145 (CT145) e na dinamização 
dos trabalhos de revisão da Norma Portuguesa 4406 
– “Aplicação dos critérios pan-europeus para a gestão 
florestal sustentável”. A revisão culminou a 22 de outubro 
de 2021, com a aprovação consensual do anteprojeto 
NP4406 na sessão plenária da CT145.

Para o efeito foram realizadas 23 reuniões, incluindo 
2 sessões plenárias, 1 reunião da SC02, com uma 
duração de 2 dias e dos GT (9 do GT1, 5 do GT2 e 6 
do GT4). Devido às restrições da COVID-19 as reuniões 
mantiveram-se em formato remoto, verificando-se que esta 
via promove um bom nível de participantes, que se foi 
mantendo ao longo do decurso dos trabalhos. 

22 de outubro e a 3 de novembro

15 de novembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022
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Transição para as Normas PEFC - versões 2020

Orientações para Auditorias PEFC 
em Contexto COVID-19 

O PEFC Portugal prosseguiu com as ações 
tendentes à implementação da nova estrutura de 
documentos assegurando a boa compreensão 
das implicações das novas normas PEFC – 
versões 2020, pelos seus principais utilizadores.

Em 2021 foi registado o primeiro organismo de 
certificação acreditado para as novas normas do PEFC, 
abrindo a possibilidade para as empresas portuguesas 
iniciarem o processo de transição. 
 
No final de março, o período de transição foi novamente 
alargado em 6 meses, até 14 de agosto de 2022, desta 
vez para acomodar a decisão da European co-operation 
for Accreditation (EA) sobre a disponibilização do 
serviço de acreditação da certificação de Cadeia de 
Custódia PEFC. 

Teste Piloto ao anexo normativo para 
Árvores Fora da Floresta (ToF)
 
Em dezembro, o PEFC Portugal lançou um convite às 
partes interessadas para a realização do teste piloto aos 
requisitos do novo anexo normativo para a certificação 
de Árvores Fora da Floresta, que obteve boa 
recetividade e manifestação de interesse de entidades 
em colaborar na condução do teste piloto.

Pretendia-se que este teste se realizasse em simultâneo 
com o Inquérito Público ao projeto NP4406, no entanto, 
face a constrangimentos inerentes à pandemia, a sua 
concretização ficou adiada para fevereiro de 2022.

O anexo irá permitir certificar árvores em contexto 
urbano ou agrícola, mas por conter requisitos totalmente 
novos, a sua inclusão na norma ficou dependente da 
realização de um teste piloto. Os resultados deverão ser 
considerados na versão final da Norma. 

Como consequência, o prazo limite para que todas 
os titulares de certificados de Cadeia de Custódia 
PEFC obtenham o certificado segundo as novas 
versões, passou para 14 de agosto de 2023. Esta 
alteração foi prontamente comunicada pelo PEFC 
Portugal aos organismos de certificação e titulares 
de certificados (comunicado 2.3 de 15 de abril)

O PEFC Portugal manteve o processo de tradução 
das novas normas PEFC (versões 2020), e iniciou a 
revisão de novos termos associados ao alargamento 
da gama de produtos certificados PEFC e das novas 
alegações dos rótulos PEFC, para alimentação 
das ferramentas “find certified” e “LG2 – Logo 
Generator”, respetivamente, de suporte ao novo 
quadro normativo.

No total foram emitidos 6 comunicados com 
esclarecimentos aos utilizadores do SPCF.

Programa de Reconhecimento 
de Formação do PEFC Internacional

Em 2021 o PEFC Portugal realizou a terceira ação 
de formação de reciclagem CdC, ao abrigo do 
Programa de Reconhecimento de Formação do PEFC 
Internacional. Esta formação foi iniciada em 2020 com
o principal objetivo de assegurar a qualificação 
exigida no âmbito da acreditação de Organismos de 
Certificação (OC) pela PEFC ST 2003:2020 para 
auditores, revisores e decisores em processos de 
certificação nas normas PEFC ST 2001:2020 
e PEFC ST 2002:2020.

Versão Portuguesa da Norma PEFC ST 2003:2020

Em junho, o PEFC Portugal disponibilizou, pela primeira vez, a 
versão Portuguesa da Norma Internacional PEFC ST 2003:2020 
“Requisitos para Organismos de Certificação que certificam pela 
Norma Internacional PEFC de Cadeia de Custódia”. A Norma é 
aplicável aos Organismos de Certificação que procurem obter ou 
manter a sua acreditação PEFC.

Versão Portuguesa das novas categorias
de produtos certificados PEFC

Com a nova norma CdC passou a ser exigida a 
inclusão das designações dos produtos abrangidos 
pela cadeia de custódia no âmbito dos certificados. 
Esta lista foi revista pelo PEFC Internacional para 
traduzir com precisão a ampla gama de produtos 
de base florestal certificados. A 23 de dezembro, o 
PEFC Portugal divulgou esta informação, convidando 
as partes interessadas a participarem na tradução do 
documento. A auscultação permitiu assegurar uma 
tradução fidedigna da terminologia técnica, tendo em 
conta o perfil das entidades contatadas, que utilizam 
esta nomenclatura na sua atividade.

Em 2021 justificou-se uma 
análise atenta às bases de 
dados do PEFC Portugal face 
ao aumento continuado do 
volume e complexidade de 
informação gerada pelo registo 
de utilizadores do SPFC - 
organismos de certificação 
(Ocs), entidades detentoras 
de certificados e entidades 
não certificadas. Um dos 
constrangimentos identificados 
esteve associado à duplicação 
de informação nas bases de 
dados nacional e internacional.

Concluiu-se, por forma a 
melhorar a sua eficiência e 
robustez, que será necessário 
evoluir para um sistema de 
gestão de informação, tendo 
sido produzido o respetivo 
caderno de encargos, a que 
se seguirá o processo de 
contratação e desenvolvimento.

Face à elevada procura ficou prevista
a calendarização de novas edições no
início de 2022, incluindo a formação 
inicial nas Normas CdC e Marcas PEFC.

‘‘

Gestão de Informação
e Bases de Dados

PEFC/13-01-01

O PEFC manteve em vigor as condições excecionais para o 
desenvolvimento de auditorias (GFS e CdC) devido às novas vagas 
da doença COVID-19 em todo o mundo. Foram emitidos novos 
comunicados, essencialmente de atualização de informação já 
veiculada. 

Comunicado 4.4. de 3.3.2021 

Integra novos conteúdos 
informativos e correções às 
orientações para auditorias 
à cadeia de custódia em 
empresas certificadas PEFC 
afetadas por restrições devido 
ao COVID-19, substituindo a 
versão anterior do documento 
(4.3 de 1.6.2020).

Comunicado 4.5. de 
29.4.2021

Fornece esclarecimentos
sobre auditorias consecutivas 
realizadas remotamente 
e prorroga a validade dos 
certificados, substituindo a 
versão anterior do documento 
(4.4. de 3.3.2021). 

Comunicado 6.1 de -

Transcreve as orientações 
mais recentes do PEFC para 
a realização de auditorias a 
Sistemas de Gestão Florestal 
Sustentável (GFS) em contexto 
de restrições COVID-19, 
substituindo a versão anterior
do documento (6 de 13.5.2020). 

Relatório de atividades PEFC 2021

A ação decorreu no dia 14 de dezembro, para 10 
participantes, todos representantes de entidades 
titulares de certificados, auditores internos e 
consultores. 
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Desenvolvimento Internacional Participação na vida do PEFC

A aliança PEFC continuou a 
crescer com a adesão de novos 
membros e sistemas nacionais 
de certificação florestal 
reconhecidos. 

No conjunto, contribuíram para 
o sucesso do PEFC mais de 80 
membros, localizados pelos 
cinco continentes, incluindo 
sistemas nacionais de 
certificação, ONGs, sindicatos, 
empresas, associações 
comerciais, organizações de 
proprietários florestais 
e indivíduos comprometidos 
com a gestão florestal 
sustentável.

Países ondem existem 
certificados de Cadeia 
de Responsabilidade

Membros do PEFC 
com os seus sistemas
reconhecidos

Membos do PEFC 
em vias de obter o 
reconhecimentop dos 
seus sistemas

O PEFC manteve a liderança 
em área florestal certificada 
totalizando cerca de 330 milhões 
de hectares geridos de acordo 
com os elevados padrões de 
sustentabilidade do PEFC. 

Dos 55 membros nacionais do 
PEFC - organizações nacionais 
independentes que desenvolvem 
e implementam o sistema 
PEFC no seu país - 50 têm os 
seus esquemas de certificação 
reconhecidos.

As eleições de 2021 tiveram como resultado 
uma nova liderança na direção do PEFC 
Internacional, formalizada em novembro, 
com a tomada de posse de Eduardo Rojas 
Briales.  O PEFC Portugal foi um dos 
Organismo Nacionais de Gestão PEFC 
(ONG) a apoiar a candidatura.

Os 31 membros internacionais 
representam empresas, organizações 
e associações cujos princípios e 
objetivos apoiam o PEFC. 

Globalmente, o PEFC detém a maior 
fonte de matérias-primas e produtos 
de base florestal sustentáveis, o 
que favorece compras socialmente 
benéficas e ambientalmente 
responsáveis, com 12.600 certificados 
de Cadeia de Custódia ativos em mais 
de 77 países. 

Agradecimento a Ben Gunneberg

PEFC Members Meeting

No final do ano, o PEFC e os seus 
membros despediram-se de 
Ben Gunneberg, CEO e Secretário Geral 
do PEFC Internacional por mais de 20 anos. 
Com a sua liderança, carisma e dedicação, 
Ben ajudou a erguer o PEFC e a transformar 
uma ideia na organização internacional de sucesso 
que hoje conhecemos. O PEFC Portugal deixa o seu 
voto de louvor e agradecimento.

Nova Liderança na Direção 
do PEFC Internacional

330 
milhões de hectares

55 
membros nacionais 
do PEFC

77
países

12600
certificados de Cadeia
de Cusódia ativos

Relatório de atividades PEFC 2021

O PEFC Portugal esteve representado nos 
dois momentos de interação institucional mais 
emblemáticos: a members meeting a meio do ano,
e a PEFC Week, em novembro.  

A reunião de membros do PEFC decorreu de 5 a 7 de maio, 
em formato virtual, pelo segundo ano consecutivo. Ao longo dos 
3 dias foram realizadas sessões para atualização do progresso 
da atividade em áreas chave do funcionamento do PEFC e 
planeamento. O tema de 2021 foi centrado no futuro e no que 
a sociedade espera da certificação. O PEFC Portugal esteve 
representado nas sessões através do seu corpo técnico.

Relatório de atividades PEFC 2021

PEFC Forest Certification 
Week de 2021

A PEFC Week decorreu de 12 a 16 de 
novembro, em formato virtual. Ao longo de
seis dias o PEFC promoveu a interação com
os membros e entre estes, recorrendo a 
sessões de curta duração e a espaços 
virtuais de convívio. 

A sessão temática The impact we want 
to have, the value we want to provide 
proporcionou uma visão 360º das mudanças 
de expectativas na sociedade face à 
certificação, aos níveis global e nacionais. 
Esta sessão teve como objetivo conduzir os 
membros a uma discussão informada sobre 
como o PEFC precisa evoluir nos próximos 
anos.

A sessão contou com apresentações de 
oradores convidados da FAO, Forest Trends, 
Accountability Framework initiave e ISEAL 
e foi procedida de uma segunda sessão, 
de seguimento, para avaliar as possíveis 
implicações de uma eventual adaptação
dos requisitos do PEFC.

A reunião exclusiva a membros que 
antecedeu a reunião de assembleia geral 
proporcionou um momento de interação 
com a Direção do PEFC Internacional para 
debater assuntos de interesse comum 
não abrangidos pela agenda. A reunião de 
Assembleia Geral do PEFC Internacional 
realizou-se no dia 17 de novembro e pelo 
segundo ano consecutivo o PEFC Portugal 
não esteve nas sessões. 
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O PEFC Portugal cresceu em alcance 
em todas as redes sociais registando um 
aumento médio de seguidores no Facebook 
e Linkedin na ordem dos 20%.

O PEFC Portugal respondeu ao 
convite para nomeação de
representantes para as task-forces 
temáticas, com candidaturas da 
presidente da direção e da adjunta 
da direção a três destes grupos:

95

763

1263
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facebook linkedin instagram youtube

Nomeações para os Grupos
de Trabalho do PEFC

Animação de Redes Sociais

Website do PEFC Portugal

Comunicação e Interação 
com Stakeholders
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Os conteúdos partilhados espelharam os 
temas mais prementes da vida do PEFC 
Portugal em 2021, entre os quais se destacam: 

Social: Sabia que..., ForestFactFriday e 
Celebração do Dia Internacional das Florestas.

Técnico: Revisão da NP4406, Normas CdC e 
Marcas PEFC 2020 e formação. 

Institucional/GFS: Promoção das vídeo 
-entrevistas a entidades certificadas GFS.

Institucional/CdC: Promoção de entidades 
certificadas/recertificações.

A 20 de Outubro de 2021, as visualizações 
de páginas já ultrapassavam os resultados 
do ano anterior. Uma das importantes 
ferramentas no website do PEFC Portugal, 
o motor de busca de certificados, alvo de 
alterações com o objetivo de dar resposta 
às novas exigências da norma PEFC ST 
2002:2020. Existem agora mais campos de 
pesquisa, é possível extrair evidências da 
validação de fornecedores, identificar os

No final do ano o PEFC Portugal registava 763 
seguidores, dos quais 343 foram novos seguidores.

sites/membros que estão ou não ativos 
dentro de um certificado Multisite e aceder 
a nova lista de categorias de produtos 
PEFC. Está ainda previsto contemplar 
informação detalhada ao nível dos 
certificados GFS, com a descrição das 
espécies e origem do material com 
alegações PEFC.

Ao logo do ano foram introduzidos 11 conteúdos, dos 
quais 7 foram produzidos em 2021. Os vídeos foram 
divulgados nas redes sociais e passaram a fazer parte 
do acervo de vídeos disponíveis no Canal de Youtube 
do PEFC Portugal.
 
No âmbito da campanha internacional ForestFactFriday 
foram traduzidos e editados 6 vídeos de curta duração 
que relacionam os benefícios da floresta e dos produtos 
de base florestal com a sociedade e o seu quotidiano, 
explorando temas como o crescimento económico, 
alívio da pobreza, embalagens sustentáveis, floresta 
urbana e poder de cura.

No final do ano o canal registava um total acumulado de 
40 vídeos e 95 subscritores, e o total de visualizações 
do canal, ou seja, o número de visualizações de 
conteúdos desde a criação da conta Youtube foi de 
5.211.

Nomeações para as Task-forces do MCA WG

Participações
em Destaque

O MCA foi criado em março de 2020, enquanto 
Grupo de Trabalho permanente do PEFC, para 
desenvolver a estratégia global de Marketing, 
Comunicação e Advocacia. Este grupo foi 
estruturado para favorecer a cooperação entre 
membros, tendo na sua orgânica 4 Hubs regionais 
e 6 task-forces temática (TT).

TT Communication 
e TT Construction 
Paula Salazar

Task-force Communications 

A atividade da TT Communications iniciou-se em março 
com o grande objetivo de desenvolver a nova Campanha 
Internacional do MCA. Esta campanha será direcionada 
para o mercado e consumidores finais visando aumentar 
o reconhecimento da marca e destacar o valor do PEFC. 
A TT Comunication funcionou também como grupo de 
apoio à identificação e desenvolvimento e mini campanhas 
internacionais tendo em vista o planeamento e comunicação 
atempada com os membros. Desde a sua constituição, em 
fevereiro de 2021, a TT Communications reuniu 13 vezes, nas 
datas seguintes: 24 de março, 8 de abril, 19 de abril, 27 de 
abril, 20 de maio, 7 de julho, 19 de julho, 10 de agosto, 8 de 
outubro, 4 novembro, 7,15 e 21 de dezembro.

Task-force Construction 

A TT Construction reuniu pela primeira vez em abril, tendo 
como mandato desenvolver e fortalecer a dinâmica de 
mercado e posicionamento do PEFC no setor da construção 
e a este nível, o trabalho em rede na aliança PEFC. O 
trabalho desenvolvido centrou-se na identificação de áreas de 
investimento ao nível de informação e de ações geradoras de 
sinergias entre membros. 
O Festival Internacional de Arquitetura foi novamente adiado, 
mas ao contrário do ano anterior, foi realizada a entrega do 
Prémio Melhor Uso de Madeira Certificada PEFC. A edição 
de 2022 ficou agendada uma vez mais para Lisboa. 
A TT Construction foi constituição em fevereiro de 2021 e 
reuniu 4 vezes: 1 de abril; 9 de junho; 13 de julho e 14 de 
setembro.

Estudos e Inquéritos

MCA members survey - tell us what you 
think
Em março o PEFC MCA WG realizou 
um inquérito aos membros para recolher 
informação sobre prioridades em matérias de 
interesse estratégico marketing, comunicação 
e advocacia com o propósito de alinhar 
os objetivos do grupo e focar o plano de 
trabalho de 2022 nos níveis internacional, 
regional e nacional. O resultado foi 
apresentado na members meeting de 2021.

Enquiry - Ecosystem Services 
Ainda em março, o Grupo de Trabalho 
permanente do PEFC Internacional para 
a Gestão Florestal Sustentável lançou 
um inquérito aos membros para recolher 
informação sobre as atividades correntes 
e previstas no âmbito certificação e 
mecanismos de pagamento dos serviços 
dos ecossistemas. Para o efeito foi realizado 
um levantamento das medidas de apoios 
público e privadas e identificação de projetos 
nacionais desenvolvidos neste âmbito.

PEFC Landscape study
Em novembro, o PEFC Portugal participou 
no estudo sobre a paisagem, conduzido pela 
GFA Certification para o PEFC Internacional. 
O estudo incidiu na identificando de 
oportunidades e fraquezas relacionadas 
com a certificação regional e de grupo 
e oportunidade de desenvolvimento do 
conceito de certificação de paisagem, no 
contexto da realidade portuguesa.

Relatório de atividades PEFC 2021

TT Advocacy
Paula Guimarães

Relatório de atividades PEFC 2021
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Participação em projetos, 
fóruns e eventos

25 de fevereiro
Webinário - Serviços de 
Ecossistema dos Montados na 
nova PAC | Projeto ECOPOL | 
Evento online UNAC

10 de março
Webinário - Floresta e 
territórios florestais no Plano 
de Recuperação e Resiliência | 
Evento online CAP

A floresta Portuguesa e o plano de 
recuperação e resiliência: apresentações 
sobre transformação da paisagem dos 
territórios de floresta vulneráveis e 
promoção e valorização da resina natural; 
Programa nacional de ação do plano 
nacional de gestão integrada de fogos 
rurais; Cadastro da propriedade rústica. 

Participante PEFC: 
Raquel Martinho

22 de abril
Webinário – Estratégias de 
mobilização de pequenos 
proprietários | Evento online do 
Centro PINUS

O webinário teve como objetivos debater 
as estratégias para a sua mobilização 
dos proprietários rurais no âmbito dos 
programas públicos direcionados para 
aumentar a gestão do território. 

Participante PEFC:
Paula Salazar.

28 de maio
Webinário - Gestão da Vegetação 
na Interface Urbano-Florestal 
ESAC

Apresentação de um projecto relativo à 
gestão de combustível (Indo Forest Fire)

Participante PEFC: 
Raquel Martinho

14 de outubro
Ameaça ao abastecimento de 
Madeira de Pinho - Debate 
Nacional com empresários do 
setor |AIMMP, BioCant Park em 
Catanhede 

A AIMMP promoveu o encontro de 
utilizadores de madeira de pinho para 
debater e propor soluções concretas 
para as dificuldades crescentes no 
abastecimento regular de madeira, em 
quantidade e qualidade, agudizada de 
forma insustentável em 2021. 

Participante PEFC Portugal: 
Paula Salazar.

26 de novembro

26 de maio
Seminário - Pacto Ecológico 
- Desafios para a Indústria da 
Madeira Projeto F4F - Forest for 
Future, promovido pela SerQ

Seminário Específico, no âmbito do Projeto 
Piloto 15 – Certificação e Promoção. 
Esta ação pretende debater a importância 
do Pacto Ecológico e a perspetiva da 
Comissão Europeia na vertente da 
utilização de produtos à base de madeira 
na construção.

Participante PEFC: 
Raquel Martinho 22 de junho

Apresentação do LIFE LxAquila | 
Evento online da Spea

O evento foi conduzido pela Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves 
(SPEA), com o objetivo de apresentar o 
projeto LIFE LxAquila para a proteção das 
águias-de-bonelli na Área Metropolitana 
e os parceiros, incluindo 6 Câmaras 
Municipais da região. 

Participante PEFC:
Paula Salazar.

14 de abril
Webinário pela Prefered by nature 
e ICNF | Due Diligence webinar 
in Portuguese: meeting EUTR 
obligations in praticeCE

Participante pelo PEFC: 
Raquel Martinho

Dissemination EUTR

Participante PEFC: 
Raquel Martinho

Apresentação do Projeto ECOPOL

Participante PEFC: 
Raquel Martinho

Participação em 
Consultas Públicas

Estudo sobre Sistemas de Certificação 
e Verificação no Setor Florestal e Produtos 
de Base Florestal. 

O PEFC Portugal participou na consulta pública aos 
resultados preliminares do estudo sobre os esquemas 
de certificação e verificação que operam no setor 
florestal e produtos de base florestal, conduzido pela 
Preferred by Nature (organismos de certificação, 
anterior Nepcon), para a Comissão Europeia.

Para o estudo foram selecionados os esquemas 
PEFC, FSC, ISO, OLB e SBP com foco na avaliação 
dos seus pontos fortes e fracos. A participação 
justificou-se porque se considerou crucial uma 
avaliação positiva do PEFC, e porque se constatou 
que o estudo revelava um número substancial de 
interpretações incorretas, erros e omissões. 
Os comentários foram enviados em fevereiro.

Manifesto Mind the Gap//Close the Gap 
– The Perspective from Environmental 
Civil Society Organizations on the New 
European Bauhaus  

O PEFC Portugal associou-se à Rio Neiva - 
Associação de Defesa do Ambiente - no âmbito da 
consulta ao programa New European Bauhaus, para 
propor à Comissão Europeia ideias e sugestões 
de melhoria ao programa na perspetiva das OSC 
Portuguesas - Organizações da Sociedade Civil do 
Ambiente.

A Rio Neiva foi responsável por liderar o processo 
que envolveu diversas ONG e ONGA´s com projetos 
no âmbito da NoPlanetB. O resultado da colaboração 
foi o manifesto Mind the Gap//Close the GAP, o 
qual salienta a importância de inclusão das OSC´s 
no processo de transformação do espaço onde 
vivemos, entre outros princípios e orientações de 
caracter ambiental e de gestão de recursos naturais. 
O manifesto foi também subscrito pela Environmental 
European Bureau.

Relatório de atividades PEFC 2021

O PEFC Portugal foi orador no seminário “certificação da 
gestão florestal – implicações nos produtos da madeira” 
realizado pelo SerQ no âmbito do projeto F4F. O grande 
objetivo do seminário foi ligar a Certificação da Gestão 
Florestal às características (qualidade, valor) dos produtos 
finais (ou intermédios) obtidos da madeira.

Participante pelo PEFC Portugal: 
Paula Guimarães.

Seminário - Certificação da gestão florestal – 
implicações nos produtos da madeira| SerQ, Sertã

1817



PEFC Portugal
Rua Marquês Sá da Bandeira 74- 2

1069-076 Lisboa | Portugal

t. +351 21 099 51 53
e. geral@pefc.pt 

CONTATOS

Adjunta da Direção
Paula Salazar
paula.salazar@pefc.pt 

Adjunta para o Sistema Português 
de Certificação Florestal 
Raquel Martinho
Raquel.martinho@pefc.pt 

@pefc.pt

@pefcportugal

PEFC Portugal

PEFC Portugal www.pefc .pt

Universo Associativo
do PEFC Portugal
Associados efetivos

Produção Florestal
ACFBV - Associação para a Certificação Florestal do Baixo Vouga
ACFML - Associação para a Certificação Florestal do Minho-Lima
AFLOESTE – Associação Interprofissional da Floresta do Oeste
CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal
FORESTIS – Associação Florestal de Portugal
UNAC – União da Floresta Mediterrânica

Transformação de matérias-primas florestais
CELPA – Associação da Indústria Papeleira
SONAE ARAUCO PORTUGAL, S.A.
THE NAVIGATOR COMPANY
ALTRI FLORESTAL 
DS Smith Paper Viana, S.A.

Associados aderentes

Entidades do Ensino Superior, Investigação e Desenvolvimento 
Centro PINUS
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel
UÉVORA - Universidade de Évora 
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro


