
 

  

Sabe o que é a Gestão Florestal Sustentável?  

 

E a Certificação Florestal? 

MELHORE A SUA GESTÃO FLORESTAL, REDUZA OS CUSTOS DE PRODUÇÃO E ACRESCENTE VALOR NA VENDA 
DOS SEUS PRODUTOS FLORESTAIS 



 

  

 

CERTIFICAÇÃO FLORESTAL – porquê? 

− Consumidores cada vez mais exigentes com os problemas do meio 

ambiente e com a manutenção dos recursos naturais, principalmen-

te com as florestas. 

− Clareza e transparência na origem, gestão e transformação indus-

trial dos produtos florestais. 

− Melhor acesso ao mercado, oferecendo maiores garantias ao com-

prador e satisfazendo a eco-consciência do consumidor. 

− Fomenta a utilização de produtos florestais face a outros materiais 

competitivos, questão particularmente relevante para a fileira da 

cortiça.  

CERTIFICAÇÃO FLORESTAL – que benefícios? 

− Confere um valor acrescentado à sua exploração florestal, e aos produtos 

dela provenientes, em função da diferenciação de mercado atingida e da 

melhoria da imagem. 

− Aumenta a rentabilidade da exploração florestal através de um planeamen-

to e acompanhamento eficaz da gestão florestal, no qual a redução de 

custos e a maior eficiência das acções implementadas são questões essen-

ciais. 

− Vantagem estratégica para o aproveitamento dos mercados emergentes de 

produtos florestais certificados. 

A Certificação Florestal 
 

A certificação florestal é um instrumento de mercado e voluntário que assegura aos consumidores que determinados produ-

tos florestais, devidamente identificados, foram obtidos segundo práticas de gestão florestal e de transformação industrial, 

devidamente enquadradas por um conjunto de princípios, critérios e indicadores, as quais foram avaliadas de forma inde-

pendente por uma entidade certificadora. 

Os principais esquemas de certificação são o FSC (Forest Stewardship Council) e o PEFC (Programme for the Endorse-

ment of Forest Certification), e ambos assentam numa norma de gestão florestal sustentável, que salvaguarda as funções 

económicas, ambientais e sociais das áreas florestais. 

Possibilidade de 

Prémio à cortiça 

certificada 

"O consumidor quer produtos com certificação 
ambiental. Se não é possível a nossa floresta certificar-

se, significa que a nossa produção florestal, a prazo, 
corre o risco de não ter cliente, gera um produto que 

não tem procura" - José Honório, Presidente da Comis-
são Executiva do Grupo Portucel Soporcel  

(in LUSA, Setembro de 2009).  

"As organizações empresariais ASPAPEL (Associação Espanhola de Fabricantes 
de Pasta, Papel e Cartão), ANFTA (Associação Nacional de Fabricantes de Pai-

néis Derivados de Madeira e CONFEMADERA (Confederação Espanhola de 
Empresários da Madeira) confirmam que o excesso de procura de produtos 

florestais certificados por parte de consumidores, empresas e organismos não 
pode ser assumido pelas indústrias florestais espanholas, devido à falta de 

madeira espanhola certificada no mercado.”  
(in Manifiesto de Compromiso Ambiental con la Certificación Forestal, Setem-

bro de 2009). 



 

  

 

TESTEMUNHO—José Joaquim Raposo 

Gestor da Herdade dos Fidalgos (Coruche) 

Características da Exploração—aderente a certificação de grupo FSC: 

− Área total de 2.800 ha 

− 1.600 ha de Montado 

− 550 ha de Eucalipto 

− 20 ha de pinheiro manso 

− 200 ha de zonas de conservação  

Ganhos com a Certificação: 

− Organização das tarefas 

− Plano de gestão florestal 

− Exploração mais sustentável 

− Propriedade mais amiga do ambiente 

− Monitorização 

Ganhos Económicos com a Certificação: 

− Maior procura dos produtos – eucalipto e cortiça 

− Valorização nos preços dos produtos certificados 

Certificação de Grupo—uma solução viável 
 

As associadas da UNAC assumiram a certificação como um mecanismo de valorização dos espaços florestais, com o com-

promisso de implementação de um sistema de gestão florestal, com vista à sua certificação. 

O processo está a ser implementado existindo já várias associadas com sistemas de certificação de grupo certificados, des-

tacando-se as seguintes vantagens neste modelo de certificação: 

− Melhor e mais fácil acesso à informação; 

− Disponibilização de acompanhamento técnico; 

− Disponibilização da documentação de gestão; 

− Redução dos custos associados às auditorias externas; 

− Viabiliza o acesso à certificação independentemente da dimensão da exploração; 

− Partilha de custos associados à formação, monitorização, consultas públicas e consultadorias específicas. 

TESTEMUNHO—António Gonçalves Ferreira 

Gestor da Herdade dos Morenos (Concelho de Avis ; Sítio Rede Natura 
2000 do Cabeção) 

Características da Exploração—aderente a certificação de grupo FSC: 

− Área total de 577 ha 

− 500 ha de Montado 

− Áreas de pinheiro manso e pinheiro bravo 

− 577 ha classificados como Florestas de Alto Valor de Conservação  

− Valores de Conservação—fraga da ribeira de Santa Margarida 
(floresta natural) 

− Valores Arqueológicos—presença de Antas 

Ganhos com a Certificação: 

− Organização  

− Consciência ambiental 

Ganhos Económicos com a Certificação: 

− Maior facilidade de comercialização de cortiça 

− Diferenciação positiva de preço para os produtos certificados 

Prémio à madeira 

de eucalipto 

certificada 

+ 4,00 €/m3 



 

  

A Parceria grupo Portucel Soporcel / UNAC 

 

O gPS e a UNAC uniram esforços para promover a certificação florestal em Portugal. Ambas as entidades acreditam que a certificação da gestão florestal possui um 
papel estratégico para o sector florestal e aumenta a sua competitividade no mercado global.  

A Parceria WWF / UNAC 

 

A WWF e UNAC uniram esforços para certificar pelo FSC 150.000 hectares de montado (20% da área de sobreiro em Portugal) até ao final de 2012. Ambas as entida-
des acreditam que a gestão adequada dos montados de sobro previne a desertificação, contribui para a vitalidade da floresta de sobreiro e aumenta a sua competiti-
vidade a nível internacional. 

LISTA DE ASSOCIAÇÕES FILIADAS NA UNAC 

 

 

 

 

Informações 

ASSOCIAÇÃO MORADA LOCALIDADE TELEFONE FAX E-MAIL 

ACHAR - Associação dos Agricultores da 
Charneca 

Rua Direita de S. Pedro, 152 
2140-098  

Chamusca 
249 760 041 249 760 043 charneca@achar.pt 

AFLOBEI - Associação dos Produtores 
Florestais da Beira Interior 

Av. General Humberto Delgado, 57, 1º 
6000-081  

Castelo Branco 
272 325 741 272 325 782 aflobei@netvisao.pt 

AFLOPS - Associação de Produtores 
Florestais 

Rua da Platina, Lote 83, 

Zona Industrial Vale do Alecrim 

2950-019  

Palmela 
212 198 910 212 198 919 aflops@aflops.pt 

AFLOSOR - Associação dos Produtores 
Florestais da Região de Ponte de Sôr 

Zona Industrial de Ponte de Sôr, rua E,  

Lt 79 

7400-211  

Ponte de Sôr 
242 203 296 242 203 296 aflosor@sapo.pt 

ANSUB - Associação dos Produtores 
Florestais do Vale do Sado 

Apartado 105 EC Alcácer do Sal 
7580-909  

Alcácer do Sal 
265 612 684 265 610 363 ansub@ansub.pt 

APFC - Associação dos Produtores Flo-
restais do Concelho de Coruche e Limí-

trofes 
Rua dos Guerreiros, n.º 54 

2100-183  

Coruche 
243 617 473 243 679 716 apfc@mail.telepac.pt 

SUBERÉVORA - Associação de Produto-
res Florestais 

Rua Diana de Liz, Apartado 536 
7002-506  

Évora 
266 744 504 266 771 674 suberevora@sapo.pt 

Apoio 

C o n t a c t e  a  s u a  O r g a n i z a ç ã o  d e  P r o d u t o r e s  F l o r e s t a i s  e  p e ç a  i n f o r m a ç õ e s  

UNAC - União da Floresta Mediterrânica / Av. Colégio Militar, Lote 1786, 1549-012 Lisboa / Tel.: +351 21 710 00 14 / Fax: +351 21 710 00 37 

www.unac.pt / geral@unac.pt 


