
 

Marca PEFC: o compromisso por uma floresta sustentável 

Se tem interesse na sustentabilidade da floresta, escolha 

produtos com o logótipo PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification), “símbolo com duas 

árvores verdes”.  

Este logótipo assegura que os produtos florestais, como a 

madeira e o mobiliário, o cartão e o papel, a cortiça e as 

rolhas, são provenientes de florestas e processos de fabrico 

cuja gestão tem em conta o equilíbrio entre as funções 

ambientais, económicas e sociais das florestas. 

 

O logótipo PEFC é muito mais do que imagina! 

 

Produtos com marca PEFC. Fotos: Forestis e PEFC Portugal. 

 
Mapa de distribuição dos Sistemas Nacionais de Certificação PEFC. Fonte: 

PEFC Internacional. 

 

O PEFC possui critérios de gestão sustentável da floresta 

globais, mas a sua implementação deve ser local. 

Por esse motivo, cada país desenvolve uma norma nacional, 

com base nas orientações internacionais do PEFC, adequada às 

caraterísticas da sua floresta. 

O cumprimento da norma nacional é confirmado através de 

auditoria, realizada por uma entidade independente. Após 

obtenção da certificação, a organização passa a poder utilizar o 

logotipo PEFC. 

Garantia de cumprimento de boas práticas 

 

Um produto com o logótipo PEFC indica que o circuito de 

produção, desde a floresta até à venda, passou por um 

elevado nível de exigência que garante: 

- A salvaguarda da biodiversidade e das funções 

ambientais da floresta; 

- O cumprimento da legislação aplicável de cada país;  

- A proibição de uso de substâncias químicas perigosas; 

- O respeito pelos direitos dos trabalhadores e a promoção 

do emprego local; 

- O cumprimento das convenções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT); 

- A participação ativa da comunidade local e de todas as 

entidades interessadas, integrando as suas expectativas e 

necessidades no sistema de gestão. 

Faça compras responsáveis, procure produtos com logótipo PEFC.  
Diminua a sua pegada ecológica! 

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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