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FSC CERTIFICAÇÃO DA GESTÃO FLORESTAL 
NOTA INFORMATIVA PARA AS PARTES INTERESSADAS 

1. INTRODUÇÃO 

Esta nota tem por objetivo fornecer informações para as pessoas que estão envolvidas ou são afetadas pela 
gestão de uma floresta, que esteja a ser avaliada pela SGS QUALIFOR. 

2. O QUE É A CERTIFICAÇÃO FLORESTAL? 

As florestas fornecem uma grande variedade de produtos e serviços. As florestas têm importantes funções 
ambientais, tais como a preservação dos recursos solo e água. Podem ser essenciais para a subsistência de 
comunidades rurais que dependem das florestas para a obtenção de carne, peixe, medicamentos ou outros 
produtos. Servem também de suporte à indústria florestal, que fornece emprego e rendimentos em áreas 
rurais e receitas do governo. 

A certificação florestal é um processo de avaliação e identificação de florestas bem geridas, onde a gestão 
é ambientalmente adequada, socialmente benéfica e economicamente viável. 

Produtos provenientes de uma área de floresta certificada podem levar uma marca que os identifique como 
provenientes de uma fonte bem gerida. Isto fornece confiança aos consumidores, retalhistas, governos e 
investidores. Grandes pontos de venda a retalho na Europa, América do Norte e outras regiões 
comprometeram-se especificamente a vender madeira e produtos de madeira, provenientes de florestas bem 
geridas. 

3. O QUE É O FOREST STEWARDSHIP COUNCIL? 

O Forest Stewardship Council (FSC) é uma organização independente, não-governamental e sem fins 
lucrativos. Foi fundada em 1993 por um grupo diversificado de representantes de 25 países em todo o mundo, 
incluindo grupos ambientais e sociais, o comércio da madeira e o sector florestal. 

O FSC desenvolveu um conjunto de Princípios e Critérios de Gestão Florestal (P&C), que definem a boa 
gestão florestal. Florestas cuja gestão é avaliada de forma independentemente como estando em 
conformidade com a P&C, podem ser certificadas como "bem geridas". Todas as certificações FSC devem 
envolver partes interessadas locais, nacionais e internacionais. Isto inclui as pessoas que estão envolvidas 
ou são afetadas pela gestão florestal: pessoas que vivem dentro ou perto de florestas; pessoas ligadas a 
questões ambientais ou sociais relacionadas com as florestas, pessoas que trabalham na área florestal, e 
muitas outras. 

4. SGS E  O PROGRAMA QUALIFOR 

A certificação florestal em conformidade com o referencial FSC P&C é realizada por organismos de 
certificação. Para garantir que as avaliações são realizadas de forma consistente e que os certificados são 
credíveis, as organizações certificadoras são acreditadas e monitorizadas pelo FSC. 

O QUALIFOR é uma parte do Grupo SGS, a maior organização de inspeção e verificação do mundo. O 
QUALIFOR é o programa da SGS de certificação florestal, que foi acreditada pelo FSC. 

5. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO QUALIFOR 

A avaliação QUALIFOR contempla 5 fases: 

i. Pré-avaliação Esta é uma breve visita à área de floresta realizada por um assessor QUALIFOR. 
Grandes diferenças entre a gestão atual e os requisitos para certificação são identificadas. 

ii. Desenvolvimento de referenciais locais e consulta das partes interessadas Códigos de 
prática florestais nacionais e locais, legislação e as orientações são examinadas e incorporadas 
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no referencial QUALIFOR para desenvolver uma norma local de gestão florestal. O referencial 
atual QUALIFOR está permanentemente disponível no nosso site e a norma local que será 
utilizada nesta avaliação será disponibilizada no site, ou em papel, se assim for solicitado. 

Um grupo de partes interessadas é contactado para obter as suas opiniões e comentários sobre 
os documentos utilizados para o referencial local e sobre as operações de gestão florestal. 
Quaisquer outros documentos sugeridos pelas partes interessadas serão estudados. Quando as 
partes interessadas desejam discutir questões, são tomadas medidas para reunir com os 
auditores QUALIFOR durante a auditoria de concessão. Todas as grandes questões levantadas 
pelas partes interessadas devem ser abordadas antes que a certificação avance. Quaisquer 
comentários / informações recebidas serão tratados com sigilo e a identidade dos interessados 
que participam neste processo não serão dados a conhecer à organização que está a ser 
avaliada, nem no resumo público, que a SGS Qualifor irá publicar, se for tomada uma decisão 
positiva de certificação. 

iii. Auditoria de Concessão Os auditores QUALIFOR, assistidos por especialistas técnicos locais, 
visitam a floresta. As operações de gestão florestal são avaliadas visando o cumprimento da 
norma local. A documentação da gestão florestal, tal como o plano de gestão florestal e 
procedimentos operacionais são revistos. As operações de campo traduzem-se em visitas a uma 
seleção aleatória de locais. 

No final da avaliação principal, a equipa QUALIFOR decide se recomenda a certificação da 
gestão florestal. 

iv. Revisão por pares: Um relatório descrevendo a avaliação e os resultados é enviado para 1-2 
revisores (determinado pela dimensão das operações que estão a ser certificadas), que são 
reconhecidos e respeitados nas suas áreas. Os revisores verificam os métodos e as conclusões 
de avaliação da equipa e endossam a recomendação, se apropriado. 

v.  Certificação e Acompanhamento: Se o resultado da avaliação é positivo, a SGS QUALIFOR 
concede um certificado. Um resumo do relatório é disponibilizado ao público e é iniciado um 
programa de acompanhamento regular. As partes interessadas podem levantar questões a 
qualquer momento entrando em contacto com a SGS QUALIFOR.  

 

6. PORQUÊ ESTÁ A SER CONTACTADO PELA SGS QUALIFOR? 

Iniciámos a consulta das partes interessadas sobre a área florestal descrita na carta. Gostaríamos de 
conhecer: 

• o seu ponto de vista sobre os documentos que estamos a utilizar no desenvolvimento do referencial 
local, e 

• quaisquer comentários, questões ou informações que devem ser tidas em conta ao avaliar as 
operações de gestão florestal.  

Anexamos um documento que pode ser preenchido, mas por favor, sinta-se livre para enviar outras 
informações. Será muito útil se puder fornecer evidências objetivas para fundamentar as questões 
levantadas: por exemplo, uma reclamação de que "A empresa X tem um histórico de segurança muito mau" 
deverá ser suportada por factos, tais como as datas aproximadas de acidentes recentes e detalhes do que 
aconteceu. Entraremos em contacto, caso sejam necessários esclarecimentos adicionais. 

7. COMO SERÃO CONSIDERADOS OS SEUS COMENTÁRIOS AO LONGO DO PROCESSO 

Todos os comentários recebidos das partes interessadas serão registados no Resumo Público da avaliação 
de certificação, mas a sua identidade não será revelada. Uma cópia deste relatório pode ser obtida no site 
http://info.fsc.org ou pode solicitar uma cópia impressa entrando em contacto com o Diretor do Programa, no 
endereço fornecido no rodapé da primeira página. 

DUAS QUESTÕES FINAIS: 

Primeira, se tiver qualquer informação positiva sobre a gestão florestal, por favor informe-nos também.  

Segunda, se souber de alguma parte interessada importante que lhe pareça que deve ser contactada, por 
favor avise-nos. 

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA AJUDA 

http://info.fsc.org/
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Mais informações sobre o Programa QUALIFOR e o FSC 
encontram-se atualmente disponíveis em Inglês, Francês e 
Espanhol a partir dos endereços da carta. 


