
 

Valorize e aumente a 
produtividade da sua floresta 

Opte por uma das soluções 
disponíveis 

 

 

Atualmente tem aumentado a procura de produtos 

florestais que demonstrem de forma transparente 

que na floresta são aplicadas boas práticas 

ambientais, sociais e económicas. Tal só é possível 

através da certificação florestal.  

Em Portugal, a procura de produtos certificados de 

base florestal tem também aumentado e, com isso, 

o valor dos produtos certificados tem sido mais 

elevado do que os não certificados. 

 

Enquanto proprietário florestal aumente o 

valor da sua floresta através da certificação. 

A certificação da gestão florestal PEFC pode ser 

realizada de forma individual, grupo ou regional.  

A maioria da floresta portuguesa é de pequena 

dimensão, sendo a forma mais economicamente 

adequada a adesão a sistemas de certificação florestal 

(SGFS) de grupo ou regionais PEFC.  

Existem diversas iniciativas de grupo e regionais 

promovidas pelas associações florestais que permitem 

a qualquer proprietário certificar a sua floresta 

independentemente do tamanho da sua área. 

Consulte aqui o site do PEFC e veja quais são as 

entidades promotoras de iniciativas de grupo ou 

regionais. 

Saiba mais sobre: As razões porque deve aderir à certificação florestal 

Os principais passos para certificar a sua área florestal 

 

Funcionamento do Sistema de Certificação Regional PEFC 

A adesão a um SGFS Regional PEFC é um processo 

voluntário e não altera a posse ou o direito de uso 

da propriedade.  

Ao aderir recebe apoio da Associação para a 

Certificação Florestal para a elaboração do plano de 

gestão, planificação e acompanhamento das 

intervenções silvícolas, avaliação dos produtos da 

área florestal alvo de certificação e apoio na sua 

comercialização. 

Além disso, beneficia de todas as vantagens da certificação 

a custos reduzidos. 

O apoio é fornecido pela entidade gestora do sistema de 

gestão PEFC do seu concelho ou região. 

Dirija-se à sua associação florestal e indique a sua intenção 

em aderir voluntariamente ao SGFS Regional.  

Ser-lhe-ão prestados esclarecimentos e acompanhamento 

ao longo de todo o processo até à adesão. 

Vídeo: 
PEFC e a Gestão Florestal Sustentável  

Saiba mais sobre a gestão florestal sustentável. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hQopskyXJXI  
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