
INFORMAÇÃO E INSCRIÇÃO 

Curso 

Implementação e Manutenção de 

Sistemas de Certificação  FSC 

DURAÇÃO: 64h/9 dias 
 

HORÁRIO: Laboral 
 
 

DESTINATÁRIOS 

Técnicos das OPF associadas da 

Forestis. 

Outros técnicos licenciados em ciências 

florestais, recursos naturais ou afins. 

 

OBJETIVOS 

A presente formação visa capacitar os 

formandos com conhecimentos para: 

‒ a implementação e manutenção de 

sistemas de Gestão Florestal FSC. 

‒  implementação e manutenção da 

Cadeia de Custódia (CdC) FSC. 

DATAS: 05 a 27 de abril de 2018 

 

LOCAL: Vila Pouca de Aguiar 

 
CONDIÇÕES 

A formação funciona com um mínimo 

de 10 e um máximo de 12 formandos 

Técnicos de OPF Associadas da Forestis 

condições especiais de participação; 

Outros Técnicos – taxa de inscrição de 

1.000€; 

Possibilidade de isenção da taxa de 

inscrição, mediante enquadramento do 

CV (vagas limitadas). 

As inscrições são efetuadas mediante o envio da ficha de inscrição para 
geral@forestis.pt, junto com o CV do candidato, até 02/04/2018. 
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Curso 

Implementação e manutenção de 

sistemas de certificação  da GF e CdC 

ENQUADRAMENTO 
A certificação permite que se tornem mais evidentes os processos de gestão, assegurando, para 
além dos objetivos económicos, o cumprimento de responsabilidades legais, ambientais e sociais. 
Também, acrescenta valor ao produto e facilita o acesso a mercados que são mais exigentes neste 
requisito. 
 

Tendo em conta a importância da Certificação no setor florestal, a Forestis vai realizar a presente 
Ação de Formação, com vista a formar técnicos no âmbito da implementação e manutenção de 
sistemas de certificação, tanto da Gestão Florestal responsável, como da Cadeia de Cadeia de 
Custódia, no sistema de certificação FSC (Forest Stewardship Council). 
 

 

OBJETIVO GERAL 
No final da ação de formação os/as Formandos/as deverão ser capazes de implementar, manter e 
avaliar a implementação e funcionamento de sistemas de certificação florestal e da CdR/CdC. 
  
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 
Métodos expositivo, demonstrativo, interrogativo, dialogante e ativo. 
 
 

CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
As metodologias de avaliação utilizadas serão a avaliação formativa e sumativa, sendo os critérios de 
avaliação a designar pelo/a formador/a de cada Módulo, que poderão ser fichas e/ou trabalhos 
individuais e/ou trabalhos de grupo. 
Serão considerados com aproveitamento, os/as formandos/as que tenham tido assiduidade ao curso 
(superior a 95% do total das horas em que está inscrito) e que obtenham uma pontuação final igual 
ou superior a 10 valores. As provas são pontuadas de 0 a 20 valores. Aos/às formandos/as com uma 
pontuação final igual ou superior a 10 valores, será atribuída a classificação final "Com 
aproveitamento“. 
 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 
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DATA MÓDULO 

5 ABR Abertura da Ação 

5 ABR Módulo I - FSC Portugal   

5 ABR Módulo II - Floresta Portuguesa-  Exigências legais e outras referências normativas 

6 ABR Módulo III - Técnicas e metodologias de auditoria 

11 ABR Módulo IV- Interpretação da Norma FSC de Gestão Florestal para Portugal 

12 ABR Módulo IV- Interpretação da Norma FSC de Gestão Florestal para Portugal- Continuação 

13 ABR Módulo III -Técnicas e metodologias de auditoria - Continuação 

19 ABR Módulo V - Auditoria em Campo GFS 

20 ABR Módulo V - Auditoria em Campo GFS - Continuação 

26 ABR Módulo VI - Interpretação da Norma CdC FSC 

27 ABR Módulo VII - Auditoria de CdC 

27 ABR Módulo VII - Norma da marca FSC e seus requisitos 

27 ABR Avaliação e Fecho da Formação 

PROGRAMA 
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