3 - A partir daí, a entidade certificadora realizará auditorias à
qualidade da gestão da área florestal em questão para o regime de
exploração seguido, comparando-o com as especificações da
norma em vigor.
4 - Após esta fase, é emitido um certificado válido para um
determinado período de tempo e/ou emitido um parecer com um
conjunto de ações corretivas a tomar para que a gestão florestal
possa ser certificada.
Pode ser:
-Individual: apenas um proprietário com uma ou mais
propriedades;
-Grupo: dois ou mais proprietários;
-Regional: aplicada a uma determinada região especifica.
Na Europa destacam-se dois esquemas de certificação:
O FSC (Forest Stewardship Council), foi fundado em 1993/94, no
Canadá, com o objetivo de promover uma gestão das florestas
mundiais que seja ambientalmente responsável, social e
economicamente viável, através do estabelecimento de Princípios
e Critérios de Gestão Florestal reconhecidos e respeitados
mundialmente.
O PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification),
foi fundado na Europa em 1998/99, com base nos Critérios PanEuropeus para a gestão florestal sustentável. Atualmente, é um
programa que promove e reconhece os esquemas de certificação
nacionais, de acordo com os indicadores pan-europeus, de modo a
promover uma gestão florestal sustentável com benefícios
ambientais, sociais, e economicamente viável, no presente e para
as gerações futuras. .
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Certificação Florestal

CERTIFICAÇÃO FLORESTAL
É um procedimento formal e voluntário onde uma entidade
certificadora fornece uma licença para utilização de uma
marca de certificação que reconhece que as práticas de
gestão florestal definidas por uma entidade gestora se
encontram conforme um referencial. Ou seja, é um
processo através do qual uma entidade acreditada
(Entidade Certificadora) confirma se determinado
produto, processo ou serviço cumpre os requisitos de uma
norma padronizada.
Exemplo: é o percurso que a madeira ou outro produto
florestal e/ou os seus transformados percorrem desde o
povoamento florestal até ao consumidor.

- Mecanismo que garante à opinião pública, e às partes
interessadas, que se pratica uma gestão florestal profissional e
transparente;
- Uma avaliação continua interna e externa que conduz a novas
ideias e melhorias ao sistema.
TIPOS DE CERTIFICAÇÂO
- Certificação da Gestão Florestal, aplicável a organizações ou
agentes com responsabilidade na gestão de áreas florestais;
Certificação de Cadeia de Custódia, a qual se aplica a indústrias
ou agentes que transformam, processam e/ou vendem
produtos florestais.

OBJECTIVO
Com a certificação florestal, pretende-se assegurar aos
consumidores e às demais partes interessadas que
determinado produto (papel, móveis, rolhas, etc.) foi
elaborado a partir de matéria-prima proveniente de áreas
florestais geridas com cuidados essenciais que asseguram
uma gestão florestal sustentável, respeitando a legislação
em vigor e valorizando, em simultâneo , os aspetos
ambientais, sociais e económicos.

CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA (CdC)
A certificação de um produto de origem florestal exige, além da
Certificação da Gestão Florestal, a rastreabilidade da matériaprima proveniente da floresta em todas as etapas de
transformação do produto até chegar ao consumidor final.
A verificação desta rastreabilidade é realizada de forma
independente por uma entidade certificadora acreditada para o
normativo em causa e é conhecido como Certificação de Cadeia
de Custódia (CdC).

B E N E F I C I O S E VA N TAG E N S DA
IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE
CERTIFICAÇÃO FLORESTAL
- Estabelece uma política florestal adequada à sua própria
realidade;
- Apresenta vantagens competitivas, uma vez que aposta
na eficiência dos processos e consequente redução de
custos, bem como na melhoria da imagem da empresa, e sua
aceitação pela sociedade;
- Desenvolve uma política de valor acrescentado,
traduzindo-se numa valorização dos produtos florestais;
- Desenvolve novas oportunidades de mercado mundial e
uma capacidade de antecipação face a crescentes
expectativas;
- O reconhecimento internacional dos produtos
provenientes de uma Gestão Florestal Sustentada que
respeita e protege os valores ambientais, sociais e
económicos do país de origem;

O QUE É PRECISO PARA OBTER UM CERTIFICADO
1- O processo de certificação da gestão florestal é conduzido
por uma entidade certificadora acreditada para o efeito que é
contactada pelo produtor florestal.
2 - É realizada uma visita inicial onde se verifica inicial quais os
aspetos da gestão daquele espaço florestal que se encontram
em conformidade, ou não, com as normas estabelecidas para
que possa vir a ser certificada.
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