
 
 
 

 

Comentários Inquérito 
Público 

 

 
 
 
 
 
 

 

Legenda das cores nos comentários 
 

 Discutido e aceite pela SC2 (reunião de 8.2.2022 e 9.2.2022) 

 Não aceite pela SC2 (reunião de 8.2.2022 e 9.2.2022) 



 

 

Comentário fora de formato a debater: IPQ  

• 1ª parte: estrutura + logótipo PEFC 

8.2.2022: alteradas as secções conforme indicado pelo IPQ. Deixou de haver secção I e II como no projeto norma que foi a inquérito 
público. A secção II passou a anexo D (informativo). A secção I é ao que chamamos “corpo da norma”. Anuência na colocação 
logótipo do PEFC. 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite. 

• 2ª parte: estrutura dos anexos 

9.2.2022: Verificado que a alteração de numeração nos anexos não permite fácil leitura do utilizador. Foi enviado um email ao IPQ a 
solicitar a manutenção da numeração enviada antes do IP. 

IPQ Indica que a numeração tem de começar em 1 em ambos os anexos. 
Considerando as opiniões apresentadas no dia 9, existem 2 opções: 
1. Acrescentar uma tabela relacionando as diferentes secções entre o corpo da norma, anexo B e anexo C; 
2. Conforme proposto na norma (alterações apresentadas no anexo C) 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a estrutura proposta (ponto 2 acima). Sugerido ainda que nos anexos, sempre que se justifique, colocar 
“Aplicar a Secção X da Norma”, à semelhança do que já tinha sido feito para o Anexo C. 

 

Requisito ao 4.4.2 
8.2.2022: Não aceite. Acordado a venda em pé ser um negócio existente e como tal uma situação válida. Devem as estimativas ser 

rigorosas e promovida a venda por pesagens. 

Verificada a necessidade de renumeração dos 3 últimos requisitos. 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a decisão da SC2. 

Comentário fora de formato a debater: particular 



 
 
 

Ficha de registo de comentários aos documentos 
normativos portugueses 

 
Nº da 

linha 

(ex. 17) 

Secção/ 

Sub- 

Secção 

(ex 3.1) 

Paragr

afo/ 

Figura/ 

Quadro

/ (ex. 

Quadro 

1) 

Tipo de 

comentár

io 
1 

Comentário (justificação para proposta de alteração) Propostas de alteração Observações do secretário 

(apresentar resultado da 

decisão da incorporação ou não 

do comentário)2 

1 Preâmbulo 1º 
Parágrafo 

ge Não há qualquer referência à madeira, nem aos 
produtos de base florestal, quando se referem os 
desafios e os benefícios. 

Urge tomar ações que, por um lado, permitam satisfazer a 
crescente procura por bens e serviços da floresta e, por outro, 
consigam contrabalançar a crescente pressão demográfica e os 
problemas atualmente inegáveis, como, a desflorestação e a 
diminuição de outros recursos naturais, o efeito de estufa, a 
diminuição da qualidade da água e do solo e, a desertificação. A 
floresta permite ainda outros benefícios, como a criação de 
emprego, o aproveitamento da paisagem, lazer, turismo e outros 
serviços de ecossistema cada vez mais reconhecidos e 
valorizados. 

8.2.2022: Aceite. Alteração 
registada 

no documento de trabalho 
(prNP4406). 
 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

24 Preâmbulo 5º 
Parágrafo 

ge Assistimos a um adiamento da “validade” da Norma 
atual 
decorrente da pandemia provocada pelo COVID, 
isso deve vir refletido no texto. 

Esta versão resulta de um processo de revisão e de melhoria 
contínua, conforme requerido pelo sistema de certificação, face 
aos 5 anos decorridos desde a última homologação da norma 
portuguesa para a Gestão Florestal Sustentável (2014-07-04), e 
considerado o período de adiamento que foi aplicado devido às 
restrições da pandemia. 

8.2.2022: Aceite. Alteração 

registada no documento de 

trabalho (prNP4406). Inserida a 

nota de rodapé com a indicação 

da prorrogação dos 6meses 

atribuídos pelo PEFC Council. 

      DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

3 1 Objetivo 

e campo 

de 

aplicação 

1º 
parágrafo 

ed Aparentemente, o texto encontra-se sem espaços, o 
que 
acontece com frequência em todo o documento. 
Fica o comentário para que seja revisto todo o 
texto salvaguardando os espaços entre as 
palavras. 

a) definir uma política e objetivos de gestão florestal 

sustentável; 

8.2.2022: Aceite e revista a 

formatação de todo o documento 

(prNP4406). 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

20 3 Siglas, 
termos e 
definiçõe
s 
3.2 Termos e 

definições 

3.2.5 

4º 
parágrafo 

te O conceito de arborização prevê que ocorra uma 
mudança de uso 
não florestal para florestal. Se estamos na 
presença de regeneração natural, o uso do 
solo já era florestal. 

Instalação de uma floresta através da plantação e/ou sementeira. 
Implica uma transformação do uso do solo de não-florestal 
para florestal (Fonte: FAO 2018 – tradução adaptada). 

8.2.2022: Aceite e verificado que 

a 2ª frase (Implica…) não faz 

sentido. 

Retirada a indicação da fonte uma 

vez a definição ter sido alterada. 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. Identificada a 
necessidade de alterar florestação 
para arborização. 

2) A preencher pela CT 
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Ficha de registo de comentários aos documentos 
normativos portugueses 

 
Nº da 

linha 

(ex. 17) 

Secção/ Sub- 

Secção 

(ex 3.1) 

Paragrafo/ 

Figura/ Quadro/ 

(ex. Quadro 1) 

Tipo de 

comentário 
1 

Comentário (justificação para proposta de alteração) Propostas de alteração Observações do secretário (apresentar 

resultado da decisão da incorporação ou não 

do comentário)2 

37 3 Siglas, 

termos e 
definições 
3.2 Termos 
e definições 

7º parágrafo te Propomos   nova    redação    da    definição, 
que    reúne    o conhecimento existente e 
publicado sobre este tema. 

3.2.9 Árvores longevas e cavernosas (vivas): árvores de 
idade avançada, de copa bastante larga e ramificada e/ou 
que possuam cavidades com raio>3cm e ramos mortos. 

8.2.2022: Não aceite. Foi decidido 

retirar a definição, considerando que 
o requisito 8.4.13 e os meios de 
verificação incluem a informação 
necessária. 

 3.2.8     DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

39 3 Siglas, 
termos e 
definições 
3.2 Termos 

e definições 

3.2.9 

8º parágrafo te (ST PEFC 1003/2018) Trees growing outside 
areas of nationally designated forest land. Such 
areas will normally be classified as “agriculture” 
or “settlement”. Defendemos esta definição 
para as TOF. 

3.2.9 árvores Fora da Floresta (TOF, em inglês) 

Árvores que crescem fora das áreas classificadas como 

floresta ou espaços florestais. Normalmente ocorrem 

em classificadas como espaços agrícolas, pastagens 

ou urbanos. 

8.2.2022: Não aceite. Explicado que 

para além dessa definição do 

documento PEFC ST 1003:2018 

existe ainda a necessidade de 

cumprimento do anexo E. O GT5 

elaborou esta definição para cumprir 

com ambas as exigências. 

      
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Tipo de Comentário: ge = geral; te = técnico; ed = editorial 
2) A preencher pela CT 
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Ficha de registo de comentários aos documentos 
normativos portugueses 

 
Nº da 

linha 

(ex. 17) 

Secção/ 

Sub- 

Secção 

(ex 3.1) 

Paragrafo/ 

Figura/ 

Quadro/ (ex. 

Quadro 1) 

Tipo de 

comentár

io 
1 

Comentário (justificação para proposta de alteração) Propostas de alteração Observações do secretário 

(apresentar resultado da decisão da 

incorporação ou não do 

comentário)2 

24 3 Siglas, 
termos e 
definiçõe
s 
3.2 Termos 
e definições 

3.2.23 
 

 
3.2.5 

8º parágrafo te Correção de termo técnico 3.2.23 diversidade genética 

Variabilidade genética dentro de cada 
espécie, tanto entre populações 
geograficamente separadas como entre os 
indivíduos de uma dada população. 

8.2.2022: Decidido consultar a especialista 
que participou nas reuniões sobre a 
proposta de alteração. Foi transmitido a 
seguinte informação: 
GENETIC DIVERSITY: - It is the total number of 
characteristics (in genetics point of view) in 
the genetic makeup of a specific species. The 
genetic diversity is also very important for a 
species to adapt to different environmental 
conditions. GENETIC VARIATION: - The genetic 
variation is the biological systems, individuals 
and population is different over different 
location more specifically geographical 
locations. Each genetic pool consists of 
various different alleles of genes, this variation 
occuse both witthin and among 
population.This genetic variations are brought 
about fundamentally by mutations and 
genetic recombination. 

      Resposta especialista: diversidade genética. 
Está correto quando se define como "variação 
genética dentro de cada espécie, tanto entre 
populações geograficamente separadas como 
entre indivíduos de uma dada população”. Isto 
é que é diversidade genética. Quando falamos 
em variabilidade genética estamos a falar ou a 
descrever a tendência que as características 
genéticas possuem de variar. Ou seja, são 
mesmo distintas. 

      
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a resposta 

do especialista e como tal não foi 

alterada a definição conforme proposta 

de alteração. 

 

1) Tipo de Comentário: ge = geral; te = técnico; ed = editorial 
2) A preencher pela CT 
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Ficha de registo de comentários aos documentos 
normativos portugueses 

 
Nº da 

linha 

(ex. 17) 

Secção/ 

Sub- 

Secção 

(ex 3.1) 

Paragrafo/ 

Figura/ 

Quadro/ (ex. 

Quadro 1) 

Tipo de 

comentá

rio 
1 

Comentário (justificação para proposta de alteração) Propostas de alteração Observações do secretário 

(apresentar resultado da decisão 

da incorporação ou não do 

comentário)2 

1 3 Siglas, 

termos e 
definiçõe
s 
3.2 Termos 
e definições 

3.2.26 

1º parágrafo te  
Necessária manter a relação e coerência com a 
aplicação do critério TOF. 

3.2.26 Espaço florestal 
Os terrenos ocupados com floresta ou espaços 
florestais, segundo os critérios definidos no Inventário 
Florestal Nacional 

8.2.2022: Não aceite com base na 

decisão tomada para a definição 
de TOF – comentário a 3.2.9. 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

34 3 Siglas, 

termos e 

definiçõe

s 

3.2 Termos 

e definições 

3.2.30 

6º parágrafo ge Consideramos que não devem ser colocados 
requisitos em 

definições. 

Retirar Nota 8.2.2022: Aceite. Alteração registada 

no documento de trabalho 

(prNP4406). 

Em consequência deste comentário 

foi verificado pelos membros 

presentes que se deveria retirar a 

definição 3.2.30 floresta primária e a 

sua indicação na definição 3.2.19 

conversão florestal – PELO SE 

PROPÕE ESTA DISCUSSÃO E 

CONSEQUENTE DECISÃO NA 

REUNIÃO PLENÁRIA. 

      
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão e a nova proposta da SC2 

(considerando a corrente discussão 

da UE sobre “holdgrows”). 

 
 
 
 
 

1) Tipo de Comentário: ge = geral; te = técnico; ed = editorial 
2) A preencher pela CT 
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Ficha de registo de comentários aos documentos 
normativos portugueses 

 
Nº 

da 

linha 

(ex. 17) 

Secção/ 

Sub- 

Secção 

(ex 
3.1) 

Paragrafo/ 

Figura/ 

Quadro/ (ex. 

Quadro 1) 

Tipo de 

coment

ário 
1 

Comentário (justificação para proposta de alteração) Propostas de alteração Observações do secretário 

(apresentar resultado da decisão da 

incorporação ou não do 

comentário)2 

27 3 Siglas, 

termos e 
definiçõe
s 
3.2 
Termos e 
definições 

3.2.40 

10º parágrafo ed/te Para manter a coerência com a decisão de substituir 
UGF por área sob gestão há a necessidade de 
atualizar o texto. A primeira frase precisa de 
conclusão. 

3.2.40 organização 

Pessoa ou grupo de pessoas que têm as suas 
próprias funções com responsabilidades, autoridade 
e relacionamentos para atingir os seus objetivos no 
processo de certificação da gestão florestal. 

Nota 1: A organização candidata-se à 
certificação PEFC e é responsável pela 
conformidade com os requisitos PEFC para 
gestão florestal sustentável e pode ser 
responsável por várias áreas sob gestão. 

8.2.2022: Aceite. Alteração registada 

no documento de trabalho 
(prNP4406). 
 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

21 3 Siglas, 
termos e 
definiçõe
s 
3.2 Termos 

e definições 

3.2.46 

7º parágrafo ed Em todo o texto das definições, os termos iniciam-se 
com 

letra minúscula. 

3.2.46 proprietário/gestor florestal 

Pessoa, grupo de pessoas ou entidade jurídica que 
tenha o direito legal ou mandato, ou executa direitos 
de posse tradicionais ou consuetudinários, para 
gerir a floresta (3.2.29) numa área certificada (3.2.6) 
claramente definida, e que tenha a capacidade de 
implementar os requisitos da norma de gestão 
florestal sustentável (3.2.32) nesta área. 

8.2.2022: Aceite. Alteração registada 

no documento de trabalho 

(prNP4406). 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

Pag 14 3.2.20  Editorial Atualmente a DGAV usa sobretudo a palavra 

Proteção, pelo que deverá ser o termo também 

aqui utilizado. 

Substituir “Controlo biológico” por 
Proteção biológica 

8.2.2022: Aceite. Alteração registada 

no documento de trabalho 

(prNP4406). 

     
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1) Tipo de Comentário: ge = geral; te = técnico; ed = editorial 
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Ficha de registo de comentários aos documentos 
normativos portugueses 

 
Nº da 

linha 

(ex. 17) 

Secção/ 

Sub- 

Secção 

(ex 3.1) 

Paragrafo/ 

Figura/ 

Quadro/ (ex. 

Quadro 1) 

Tipo de 

comentá

rio 
1 

Comentário (justificação para proposta de alteração) Propostas de alteração Observações do secretário 

(apresentar resultado da 

decisão da incorporação ou não 

do comentário)2 

Pag 18 3.2.48 
  Serviços do ecossistema 

1ª - O site está inalterado desde 2005! Em 16 anos 
houve muita evolução neste tema.  

2ª - A frase não é nada adequada. No limite 
certificamos área de painéis solares, considerando-a 
com SE! 

Benefícios obtidos a partir dos ecossistemas. 

Este podem incluir o fornecimento direto de 
produtos, tais como água, alimentos, madeira e 
produtos não lenhosos mas também indiretamente a 
melhoria ou conservação dos solos, a   qualidade    
do   ar, a   retenção    e armazenamento de   
carbono, o    volume    e qualidade de água nas 
bacias hidrográficas ou a regulação de ciclos, tais 
como cheias e secas. São aqui ainda contemplados 
outros serviços e valores culturais tais como 
formação, educação, espirituais, religiosos e outros, 
como benefícios recreativos não-materiais. 

8.2.2022: Aceite e alterado de 
acordo 

com o documento PEFC ST 
1003:2018. Alteração registada 
no documento de trabalho 
(prNP4406). 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

15 5 Liderança 

5.1 

Liderança 

e 

compromi

ss o 
5.1.1 

 
5.1.2 

2º parágrafo ge Retirar 5.1.1 e 5.1.2 pois este compromisso 

é a Política referida em 5.2, logo é 

redundante 

Retirar 5.1.1 e 5.1.2 8.2.2022: Aceite e alterado. 

5.1.1 encontra-se refletido em 

5.2.1 c) e d); 5.1.2 no 5.2.2. 

Alteração registada no 

documento de trabalho 

(prNP4406). 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

Pag 23 6.1.1, alínea c)   Pese embora   o   texto   tenha   sido   exposto   de 
forma   mais clara   na   versão   portuguesa   está muito 
diferente do original em inglês. 
Além disso esta parte nem consta desse original e não 

faz qualquer sentido num sistema que avalia todas as 

áreas do preponente antes dele ser certificado, 

incluindo as áreas excluídas. A partir desse momento 

essas terão que ter algum acompanhamento, caso 

sejam florestais, mas não faz qualquer sentido 

colocá-las neste ponto 
do Planeamento. 

Excluir esta alínea. 8.2.2022: Não aceite. Feita a 

alteração na alínea c) para melhor 

entendimento. Alteração registada 

no documento de trabalho 

(prNP4406). 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 
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Ficha de registo de comentários aos documentos 
normativos portugueses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: Documento: Projeto: 

 

Nº da 

linha 

(ex. 
17) 

Secção/ Sub- 

Secção 

(ex 3.1) 

Paragrafo/ 

Figura/ 

Quadro/ (ex. 

Quadro 1) 

Tipo de 

comentário 
1 

Comentário (justificação para proposta de 
alteração) 

Propostas de alteração Observações do secretário (apresentar resultado 

da decisão da incorporação ou não do comentário)2 

28 
6 Planeamento 

 
6.2 

Objetivos de 
gestão florestal 

 
sustentável e 
planeamento o 
para os atingir 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

9º parágrafo ge Após consulta do ST1003/2018 PEFC não 
encontramos referência 

que justifique a inclusão deste novo requisito 

Retirar 6.2 8.2.2022: Não aceite, justificado por esta 
informação ser proveniente do anexo SL (estrutura 
de alto nível da ISO). Foi decidido em consenso na 
SC2 no início do processo de revisão da NP4406 
adotar esta estrutura. 
 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a decisão da SC2. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

17 6 

Planeamento 

6.3 Plano de 
gestão florestal 
sustentável 

4º parágrafo ed Alteração de português para melhor se perceber o 
objetivo da 

alínea c) 

6.3 Plano de gestão florestal sustentável 

O plano de gestão florestal sustentável deve: 

c) cumprir a legislação aplicável, tendo também 
em consideração outros instrumentos de 
planeamento existentes, tais como, o regime 
jurídico dos programas e planos de ordenamento, 
de gestão e de intervenção de âmbito florestal; 

8.2.2022: Aceite e alterado. Alteração registada no 

documento de trabalho (prNP4406). 

 
19.2.2022: 1 parte interessada discorda com a 

alteração. 

 
DECISÃO PLENÁRIA: alterado em consenso. 

Conforme indicado pela parte interessada (texto 

antes da alteração da SC2) mas retirado “já” e 

acrescentada a virgula. 

Alterações registadas no documento de trabalho 

(prNP4406). 

Pag. 26 7.4.3 Último 

parágrafo 
 Esta informação está repetida no 4.3.1 página 20. 

Além disso este ponto diz mesmo que esta 

informação tem que ser providenciada ao OC e 
ao PEFC. 

Retirar este parágrafo. 

“O âmbito deve ser disponibilizado   como 

informação documentada identificando

 os produtos lenhosos e não 

lenhosos.” 

8.2.2022: Aceite e alterado (retirado no 4.3.1). 

Alteração registada no documento de trabalho 

(prNP4406). 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a decisão da SC2. 

Pag. 32 8.4.11 Primeiro 

ponto 

Editorial  Sugestão de alteração: 

“minimizar os danos nas reservas genéticas e 
nos ecossistemas, especialmente nos raros, 
sensíveis ou representativos” 

8.2.2022: Aceite e alterado. Alteração registada no 

documento de trabalho (prNP4406). 

     DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a decisão da SC2. 
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Ficha de registo de comentários aos documentos 
normativos portugueses 

 

Nº da 

linha 

(ex. 17) 

Secção/ 

Sub- 

Secção 

(ex 3.1) 

Paragrafo/ 

Figura/ 

Quadro/ (ex. 

Quadro 1) 

Tipo de 

comentário 
1 

Comentário (justificação para proposta de alteração) Propostas de alteração Observações do secretário 

(apresentar resultado da decisão da 

incorporação ou não do comentário)2 

p. 24 Secção I / Paragrafo ed Nas linhas 22, 25, 26 e 36 as palavras não estão 
separadas por espaços 

Inserir espaços entre as palavras 8.2.2022: Aceite e alterado. Alteração 
registada no documento de trabalho 
(prNP4406). 
 

 8.1.1 

8.1.3 

    DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

Pag 29 8.2.1  Editorial Atualmente a DGAV usa sobretudo a palavra 
Proteção, pelo que deverá ser o termo também aqui 
utilizado. 

Onde diz “(…) e usando métodos e medidas 
biológicas 

preventivas.”, substituir por “(…) e 

usando medidas de proteção biológica.” 

8.2.2022: Aceite e alterado. 

Alteração registada no documento de 

trabalho (prNP4406). 

     DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

17 8 

Operacio

nali 

zação 

8.4 Critério 4: 

8º parágrafo te Consideramos que o eucalipto, por exemplo, que está 
naturalizado 
no nosso País, está perfeitamente adaptado às 
condições de muitos locais de Portugal. 

Na (re)florestação devem ser preferidas as espécies 
autóctones ou naturalizadas que estejam bem-
adaptadas às condições do local. Só devem ser 
introduzidas outras espécies, proveniências ou 
variedades se: 

8.2.2022: Aceite e alterado para 

naturalizadas. 

 
19.2.2022: Parte interessada 

discorda com a alteração. 

 Manutenção, 

conservação e 
fomento 
adequado da 
biodiversidade 
em 
ecossistema s 
Florestais 
8.4.5 

     
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2, conforme proposta de 

alteração apresentada. 

p. 32 Secção I / 

9.2.2 d) 

Paragrafo ed A “gestão relevante” em todo o documento é referente 
à gestão de topo, pelo que considero que a 
designação deveria ser a mesma. 

…comunicados à gestão de topo; 8.2.2022: Aceite e alterado 

“relevante” para “responsável pelas 

funções”. 

Verificado no anexo SL existirem 

ambas as designações. Alteração 

registada no documento de trabalho 

(prNP4406). 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 
2 
 
 

Anexo A 
 

Título 
 

ge Este Anexo deve servir como guia orientador, de 
acordo com as metodologias de cada gestor florestal, 
mais adequadas à sua dimensão, realidade, tipologia 
de aderentes, produtos, etc. 

Anexo A (informativo) 9.2.2022: Não aceite, manteve-se 
como estava. Esclarecido com base 
na leitura dos requisitos de 
comunicação e 9.1.1. 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

Data: Documento: Projeto: 

 



 
 

 

Ficha de registo de comentários aos documentos 
normativos portugueses 

 
Nº da 

linha 

(ex. 17) 

Secção/ 

Sub- 

Secção 

(ex 3.1) 

Paragrafo/ 

Figura/ 

Quadro/ (ex. 

Quadro 1) 

Tipo de 

comentár

io 
1 

Comentário (justificação para proposta de alteração) Propostas de alteração Observações do secretário 

(apresentar resultado da decisão 

da incorporação ou não do 

comentário)2 

p. 35 Secção I / 

Anexo A 

Quadro 1 ed Não estão descritos os indicadores para o requisito 
8.2.4; 

8.2.5 e 8.2.6 

 9.2.2022: Aceite. Adicionado ainda 

esclarecimento em 9.1 e 
melhorado o quadro 2. Alteração 
registada no documento de 
trabalho (prNP4406). 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

p. 35 Secção I / 

Anexo A 

Quadro 1 ed O primeiro indicador do requisito 8.2.7 repete o 
indicador do 

requisito 8.2.1 

Retirar o indicador repetido 9.2.2022: Esclarecido mas não 
aceite. 
 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

 Anexo A 4 Quadro 1 

Quadro 2 

técnico Alguns Indicadores / meios de verificação (exemplo 
8.2.8 a 8.2.10) 
não são uteis para a verificação do critério. A 
quantidade de pesticidas usados (ex: X ton), por si 
só, é uma informação que pouco ou nada nos diz 
para a avaliação do critério Manutenção da sanidade 
e vitalidade do ecossistema Florestal, assim como, a 
composição do fertilizante (ex_ x ton de 10:20:10 e 
xha de 10:20:8) 

Alterar os meios de verificação de forma a permitir a 
avaliação 
do critério. No exemplo apresentado o que 
poderá interessar será, por exemplo, o número 
de hectares fertilizados ou ainda o número de 
hectares fertilizados com dosagem adequada. 

9.2.2022: Esclarecido mas não 
aceite. 
 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

12 Anexo 

A 

(norma

tive) 

8.2.12 

Requisit

o 8.1.12 

ed Existência de ponto e vírgula e ponto final no fim da 
frase do 

respetivo indicador 

– Quantidade de fertilizantes 

usados (dosagens, composição, 

época do ano). 

9.2.2022: Aceite e revisto. 

Alteração registada no documento 

de trabalho (prNP4406). 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

p. 35 Secç

ão I / 

Anex

o A 

Quadro 1 te No requisito 8.2.12 deveria ser considerado como 
indicador a área 
sujeita a fertilização e não apenas a quantidade de 
fertilizantes usados, tendo em conta que a 
quantidade de fertilizantes usados 
por si só não nos permite uma boa avaliação de 
desempenho. 

Áreas sujeitas a fertilização e quantidades usadas 9.2.2022: Aceite e revisto. 

Alteração registada no documento 

de trabalho (prNP4406).  

 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 
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Ficha de registo de comentários aos documentos 
normativos portugueses 

 
Nº da 

linha 

(ex. 17) 

Secção/ 

Sub- 

Secção 

(ex 3.1) 

Paragrafo/ 

Figura/ 

Quadro/ (ex. 

Quadro 1) 

Tipo de 

comentár

io 
1 

Comentário (justificação para proposta de alteração) Propostas de alteração Observações do secretário 

(apresentar resultado da decisão 

da incorporação ou não do 

comentário)2 

p. 35 Secção I / 

Anexo A 

Quadro 1 te O primeiro indicador do requisito 8.4.4 repete o 
indicador do requisito 8.2.2 

Retirar o indicador repetido 9.2.2002: Esclarecido e alterada a 

disponibilização pública em 8.4.4. 
Alteração registada no documento 
de trabalho (prNP4406). 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

12 Secção II 
FONTES DE 
INFORMAÇ 
ÃO 
3.2.4 - 

2.2 Camada 

Proteção 

técnico Sendo dados exemplos a incluir na função Proteção, 
pelo seu significado nas áreas florestais, não deveriam 
ser referidos os valores solo e água? 

Camada Proteção (inclui as áreas de Proteção do solo, 
água, culturais e socialmente significativas, 
infraestruturas) 

9.2.2022: Aceite. Alteração registada 

no documento de trabalho 

(prNP4406). 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 
p. 57 Secção II / 4 Quadro 2 ge Na maioria dos casos a coluna dos indicadores está 

vazia, indicando que serão os mesmos que os 
indicadores do Anexo A da secção I, no entanto são 
descritos alguns indicadores que confundem o leitor 
pela incoerência do indicador indicado do quadro 2 – 
meios de verificação, para o requisito em causa (ex: 
8.1.1; 8.1.2) 

Corresponder os indicadores do Anexo A/ secção I 

para no quadro 2 /secção II 

9.2.2022: Aceite. Adicionado ainda 

esclarecimento em 9.1 e melhorado 

o quadro 2. Alteração registada no 

documento de trabalho (prNP4406). 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

p. 57 Secção II / 4 Quadro 2 ed Não está mencionado o meio de verificação para o 
requisito 8.2.3 

Incluir meio de verificação para o requisito 8.2.3 9.2.2022: Esclarecido e mantido o 

original. 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

p. 57 Secção II / 4 Quadro 2 te O meio de verificação do requisito 8.2.2 não 
corresponde à avaliação dos indicadores apresentados 

Meios de verificação para 8.2.2: 

-Inventário/Levantamento 

- SIG/cartografia/mapas 

- PGF 

9.2.2022: Aceite. Alteração registada 

no documento de trabalho 

(prNP4406). 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 
p. 42 ou 

p. 31 
 
 
 
  

Secção I / 

B.5.1 b) 

Secção I 

/ 9.1.1 
 

Paragrafo 
 
 
 
  

ge Ao longo do documento é feito referência à Secção I e 
II (em numeração romana) e Secção 6 ou secção 8 (em 
numeração alfanumérica). 
Sugestão de alterar a designação da secção 

alfanumérica para requisito. 

EX: 

b) implementadas as ações definidas no 

requisito 6 ou 

O Anexo A, Quadro 1, lista os indicadores de 
desempenho associados aos critérios de 
gestão florestal sustentável (Requisito 8) 

9.2.2022: Aceite e alterado conforme 

indicações IPQ. Alteração registada 

no documento de trabalho 

(prNP4406). 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 

decisão da SC2. 

2) A preencher pela CT 

página 14 de 9 
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Ficha de registo de comentários aos documentos 
normativos portugueses 

 
Nº da 

linha 

(ex. 17) 

Secção/ 

Sub- 

Secção 

(ex 3.1) 

Paragrafo/ 

Figura/ 

Quadro/ (ex. 

Quadro 1) 

Tipo de 

comentár

io 
1 

Comentário (justificação para proposta de alteração) Propostas de alteração Observações do secretário 

(apresentar resultado da decisão 

da incorporação ou não do 

comentário)2 

p. 43 Secção I 

/B.6.3.1.1 

Paragrafo ed Engano na numeração indicada em cada alínea a) determinação da dimensão da amostra (B.6.3.2); 

b) determinação das categorias da amostragem 
(B.6.3.3); 

c) distribuição das amostras por categoria (B.6.3.3); 

d) Seleção dos aderentes a incluir (B.6.3.4) 

9.2.2022: Aceite. Renumeração 

assegurada conforme decidido no 
1º comentário, relativo à estrutura 
apresentada pelo IPQ. Alteração 
registada no documento de 
trabalho (prNP4406). 
 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 
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Nº da 

linha 

(ex. 17) 

Secção/ 

Sub- 

Secção 

(ex 3.1) 

Paragrafo/ 

Figura/ 

Quadro/ (ex. 

Quadro 1) 

Tipo de 

comentár

io 
1 

Comentário (justificação para proposta de alteração) Propostas de alteração Observações do secretário 

(apresentar resultado da decisão da 

incorporação ou não do comentário)2 

p. 44 Secção I 

/B.6.3..3.2 

Paragrafo te Definir desvios da dimensão da amostra para cada estrato 
aumenta a complexidade de todo o requisito. 

Retirar o paragrafo “Devem ser definidos os desvios da 
dimensão da amostra para cada estrato, no caso de 
risco baixo ou elevado.” 

9.2.2022: Aceite e alterado. 
Alteração 
registada no documento de trabalho 

(prNP4406). 

      DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

 B.6.3..3.2 2º parágrafo técnico Não se entende a frase “devem ser definidos os desvios da 
dimensão da amostra para cada estrato, no caso de 
risco baixo ou Elevado” Desvios em relação a quê? 
Com que objetivo? 

Clarificar ou retirar a frase 9.2.2022: Aceite e alterado. 

Alteração registada no documento de 

trabalho (prNP4406). 

     DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

Pag. 50 C8.2.1  Editorial Atualmente a DGAV usa sobretudo a palavra Proteção, 
pelo 

que deverá ser o termo também aqui utilizado. 

Onde diz “(…) e utilizando medidas biológicas preventivas.” 

substituir por “(…) e utilizando medidas de proteção 
biológica.” 

9.2.2022: Aceite e alterado. 

Alteração registada no documento de 

trabalho (prNP4406). 

     DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

Pag. 53 2  Editorial Atualmente a DGAV usa sobretudo a palavra Proteção, 
pelo 
que deverá ser o termo também aqui utilizado. 

Onde diz “Ferramentas de gestão (…) Métodos alternativos 
para 
controlo biológico;.” substituir por “(…) Ferramentas de 
gestão (…) Medidas de proteção biológica” 

9.2.2022: Aceite e alterado. 

Alteração registada no documento de 

trabalho (prNP4406). 

     DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

 4 Quadro 2 geral Não existe uma correspondência, para o mesmo critério 
(exemplo 8.1.1 e 8.3.2) entre o indicador referido no Quadro 
1 – Indicadores de avaliação do desempenho da 
organização e os do Quadro 2 – Meios de Verificação 

Retirar do Quadro 2 a coluna Indicadores ou repetir os 

inscritos no Quadro 1 

9.2.2022: Aceite. Adicionado ainda 

esclarecimento em 9.1 e melhorado 

o quadro 2. Alteração registada no 

documento de trabalho (prNP4406). 

     DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

 4 Quadro 2 técnico Alguns meios de verificação (exemplo 8.2.2) não permitem 
verificar o Indicador identificado no Quadro 1 

Reavaliar os meios de verificação identificados para 

responderem aos indicadores 
9.2.2022: Aceite. Adicionado ainda 

esclarecimento em 9.1 e melhorado 

o quadro 2. Alteração registada no 

documento de trabalho (prNP4406). 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite a 
decisão da SC2. 

 

mailto:dnor@ipq.pt


 
 
 
 

Resultados do teste 
piloto 

 



Teste Piloto – decisões a tomar sobre o agora identificado e perante o indicado pelo IPQ 

Para mais fácil decisão, foram feitas alterações no anexo C (no qual ainda se vai refletir o teste piloto), de forma a refletir a opinião dos membros da SC2 indicada no dia 
9.2.2022 e estrutura identificada pelo IPQ (ver 1º comentário e respetiva decisão). 
A estas acrescem o identificado no teste. 

* IPQ 
& resultados 

do teste 

C.4.1 “determinar o âmbito do Sistema de gestão” 

 
reorganizado como C.4.3.2. 

= 6.3 
(corpo da norma) 

Propõe-se retirar. 
 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite 

a proposta. Alteração 

registada no documento de 

trabalho (prNP4406). 

piloto    

C.6.4.1.1 “A organização deve identificar e ter acesso à legislação aplicável para a gestão das 
TOF e definir como essas obrigações legais se aplicam à organização.” 

 
reorganizado como C.4.2.2.1. 

= 4.2.2.1 
(corpo da norma) 

Propõe-se retirar. 
 

DECISÃO PLENÁRIA: Aceite 

a proposta. Alteração 

registada no documento de 

trabalho (prNP4406). 

 C.6.4.1.2 “A organização deve cumprir a legislação local, nacional e internacional aplicável 
à gestão das TOF, incluindo no mínimo, a aplicável às práticas agrícolas e agroflorestais; de 
proteção do ambiente e da natureza; de espécies protegidas e ameaçadas de extinção; de 
direitos de propriedade, de posse e uso pelas comunidades locais ou outras partes 
interessadas afetadas; de questões de trabalho, de saúde e segurança, de anticorrupção e 
o pagamento de encargos legais aplicáveis.” 

 
reorganizado como C.4.2.2.2. 

Praticamente = 
4.2.2.2 (corpo da norma), 
apenas acrescenta o que 
está sublinhado. 

Propõe-se simplificar este 
para: Complementarmente ao 
disposto no corpo da norma 
em 4.2.2.2 a organização deve 
cumprir a legislação aplicável 
às práticas agrícolas e 
agroflorestais. 

 
DECISÃO PLENÁRIA: 

Aceite a proposta mas 

alterando o texto me 

coerência com o disposto no 

1º comentário. Alteração 

registada no documento de 

trabalho (prNP4406). 
 



 

Teste Piloto – decisões a tomar sobre o agora identificado e perante o indicado 

pelo IPQ 

Cont. 

  O plano de gestão deve: C.6.3.3 Plano de a) b) c) iguais a 6.3 pelo que se 
propõe eliminar do anexo C. 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite 

a proposta. Alteração 

registada no documento de 

trabalho (prNP4406). 

a) ter em consideração os diferentes usos ou funções da área certificada; 
* IPQ 
& resultados do 
teste piloto 

gestão 

 

reorganizado 

como 

b) definir medidas para minimizar o risco de degradação e ocorrência de danos nos 
ecossistemas florestais; 

c) considerar os resultados da investigação científica, monitorização e situações de emergência 
e calamidade, com impacto na área certificada; 

C.6.3 

   

Um resumo do plano de gestão deve estar disponível publicamente e incluir informações 
sobre os objetivos gerais e princípios da gestão florestal, respeitando a confidencialidade da 
informação. Podem ser excluídas as informações da atividade do negócio e dados pessoais, 
bem como outras informações tornadas confidenciais pela legislação aplicável ou para a 
proteção de locais de valor cultural ou recursos naturais sensíveis. 

Praticamente = 
6.3 
(corpo da 
norma), apenas 
acrescenta o que 
está sublinhado. 

Não existe definição ou texto 
que explique o que são os 
princípios de gestão florestal, 
pelo que esta inclusão pode 
causar ambiguidade e 
dificuldade de interpretação. 
Propõe-se eliminar todo este 
texto do anexo C 

 
DECISÃO PLENÁRIA: Aceite 

a proposta. Alteração 

registada no documento de 

trabalho (prNP4406). 
 


