
 

A importância das florestas 

Muitos dos produtos que utilizamos no nosso dia-a-

dia têm origem numa fonte natural, renovável e 

não poluente, a FLORESTA.  

As florestas providenciam alimentos, energia, produtos 

medicinais, lenha e uma variedade de outros materiais. 

Promovem a biodiversidade, disponibilizando abrigo e 

alimento aos seres vivos. 

São ainda uma parte integral do ciclo da água e do 

carbono, desempenhando um papel fundamental na 

regulação do clima e no combate às alterações climáticas.  

Para que seja possível continuar a receber todos estes 

benefícios, as florestas têm que ser utilizadas e geridas 

de forma sustentável. 
 

Fig. 1 – Mapa da ocupação do solo em Portugal. Fonte: ICNF 

Certificação PEFC garante a sustentabilidade da floresta 

 

Fig. 2 - Esquema do processo de gestão florestal sustentável.  

Fonte: adaptado de © 2016 Trending Packaging™ 

A certificação florestal PEFC permite aos proprietários e 

gestores florestais demonstrar ao consumidor que as 

práticas silvícolas que utilizam hoje nas suas florestas 

promovem o equilíbrio ambiental, social e económico e 

respondem às necessidades atuais e das gerações futuras. 

 

A certificação florestal: 

- Garante que a utilização da floresta é realizada tendo em 

conta a sua sustentabilidade; 

- Demonstra que são aplicadas as melhores práticas de 

gestão florestal; 

- Assegura que a floresta desempenha o seu papel ambiental, 

ao mesmo tempo que emprega pessoas e contribui para o 

desenvolvimento da economia local. 

O PEFC em Portugal: 

Mais de 256 mil hectares, pertencentes a mais de 600 proprietários florestais, encontram-se certificados segundo o 
sistema PEFC. Além disso, mais de 100 empresas nacionais, cujos processos de fabrico são sustentáveis, receberam 
certificados de Cadeia de Responsabilidade PEFC.  

Escolha produtos certificados com o logotipo PEFC! 
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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