
Módulo 5 – Certificação 

Módulo 5  



CERTIFICAÇÃO 



SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO 

FSC® é a sigla de Forest Stewardship 

Council, uma organização sem fins 

lucrativos, de âmbito internacional, 

dedicada à promoção de uma gestão 

ambientalmente adequada, socialmente 

benéfica e economicamente viável das 

florestas no mundo inteiro. 

PEFC é a sigla de Programme for the 

Endorsement of Forest Certification 

(Programa para o Reconhecimento da 

Certificação Florestal), é uma organização 

não governamental sem fins lucrativos 

dedicada a promover a Gestão Florestal 

Sustentável. 



As Fases da Certificação 

Como proprietário… 

 

O que posso fazer? Certifique as suas áreas!!! 

 

A certificação da Gestão Florestal pressupõe o cumprimento de Princípios e Critérios (P&C) 

definidos, e requer: 

 Conhecer e cumprir a legislação aplicável à propriedade 

 Compilar e actualizar a documentação de posse 

 Planear as operações florestais 

 Inventariar os recursos florestais existentes 

 Identificar os habitats prioritários e as espécies protegidas 

 Avaliar e monitorizar os impactos ambientais e sociais da gestão realizada  

  



As Fases da Certificação 

  

 

Como posso fazê-lo?  
 

O processo de certificação é levado a cabo por Entidades Certificadoras independentes, que 

avaliam as organizações gestoras de áreas florestais. 

  

  



As Fases da Certificação 

Passos para a Certificação 
 

1. Contacte uma Entidade Certificadora acreditada 

 

2. Realize uma auditoria 

A auditoria de concessão serve para avaliar o grau de cumprimento da organização ou empresa tendo por 

base o referencial normativo aplicável 

  

3. Obtenha a certificação 

Após atingir o total cumprimento dos requisitos de certificação, a organização ou empresa receberá um 

certificado 

  

Os certificados são válidos por 5 anos (FSC) e 3 anos (PEFC) 

A Entidade Certificadora conduzirá auditorias anuais para verificar a continuidade do 

cumprimento dos requisitos de Certificação. 



Motivações e Vantagens 

 
contribui para uma gestão profissional da floresta 
 

garante o acesso ao mercado 
 

salvaguarda o bem-estar socioeconómico das populações no Mundo Rural 

 

valoriza os produtos florestais 
 

protege a biodiversidade 

 

Escolha Certificar! 



Motivações e Vantagens 

Devemos continuar a apostar na 

produtividade da nossa floresta, mas é 

importante garantir a sustentabilidade 

da origem dos  

produtos florestais  

que produzimos e  

consumimos! 

 

 

 



 Princípios Gerais 

Existem três tipologias diferentes de Certificação da Gestão Florestal: 

 
Individual (opção para o FSC® e PEFCTM) - Ocorre quando um detentor florestal procura obter a certificação 

individual da área florestal que possui ou gere.  
 
Grupo (opção para o FSC® e PEFCTM) – Reúne, no mesmo certificado, vários proprietários florestais ou 

gestores florestais. Todas as unidades de gestão florestal aderentes ao grupo devem cumprir as normas e 

regras estabelecidas. 
 
Regional (opção apenas para o PEFCTM) - A certificação florestal regional consiste num processo onde os 

proprietários/gestores florestais podem aderir, por região geográfica, através da subscrição de um código de 

boas práticas florestais comum e de modelos de silvicultura pré-definidos e alinhados com os instrumentos de 

política florestal nacional em vigor para aquela região. A gestão do sistema de certificação florestal é feito por 

uma única entidade administrativa, que congrega as estruturas locais de promoção e apoio à gestão florestal. 



 Princípios Gerais - FSC 
Princípio 1 

Cumprimento da legislação: respeito 

pelas leis nacionais e pelos acordos 

internacionais 

  

Princípio 6 

Valores e impactos ambientais: 

conservação dos serviços dos 

ecossistemas 

 Princípio 2 

Protecção dos direitos dos 

trabalhadores e das condições de 

trabalho. 

 Princípio 3 

Reconhecimento e protecção dos 

direitos dos povos indígenas  

 
Princípio 4 

Relações com as comunidades: 

salvaguarda do bem-estar das 

comunidades locais 

 Princípio 5 

Benefícios da floresta: uso eficiente 

dos produtos e serviços florestais 

 

Princípio 7 

Planeamento da gestão florestal 

 

Princípio 8 

Monitorização e avaliação da floresta 

e da gestão florestal 

 
Princípio 9 

Protecção dos Altos Valores de 

Conservação 

 
Princípio 10 

Implementação das actividades de 

gestão 

 



 Princípios Gerais - PEFC 

Critério 1 – Manutenção e aumento apropriado dos recursos florestais e o seu 

contributo para os ciclos globais do carbono; 

Critério 2 – Manutenção da saúde e vitalidade dos ecossistemas florestais 

Critério 3 – Manutenção e fomento das funções produtivas das florestas (lenhosas 

e não lenhosas) 

Critério 4 – Manutenção, conservação e fomento apropriado da diversidade 

biológica nos ecossistemas florestais 

Critério 5 – Manutenção e fomento apropriado das funções protetoras na gestão 

das florestas (principalmente solo e água) 

Critério 6 – Manutenção de outras funções e condições socioeconómicas 



Tipologias de Funções 

Que Funções tem 
uma Floresta? 



Tipologias de Funções 
https://www.slideshare.net/ildageo/floresta-62717425 



Tipologias de Funções 



Valorizar 
J.Almeida (2013) Os serviços dos ecossistemas na valorização dos espaços agrícolas: 
perspetivas gerais e aplicação a um território rural de montanha. Faculdade de Ciências. 
Porto. 



Valorizar 

http://freshwaterwatch.thewaterhub.org 



Uso Múltiplo da Floresta 

“ver a floresta que havia além das árvores”  

 
 
provérbio inglês comumente usado 
em macroeconomia 



Uso Múltiplo da Floresta 

https://florestadointerior.blogspot.com/2014/10/ 


