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QUANTIFICAR
 

Os proprietários florestais certificados 
pelo FSC podem demonstrar os 

impactos positivos das suas atividades 
de gestão florestal sobre os serviços 

dos ecossistemas.
 

TRANSPARÊNCIA
 

Os impactos são verificados por 
auditores externos, ou seja, entidades 
independentes ao sistema vão avaliar 

os resultados das boas práticas no 
terreno e elaborar um relatório de 

auditoria, que fica disponível 
publicamente.

 
DECLARAÇÕES DE IMPACTO

 
Governos, investidores e empresas, 

podem ter a garantia de que os 
projetos que apoiam estão a contribuir 

para a preservação dos serviços dos 
ecossistemas e comunicar esses 
contributos para a sociedade.

 
VALORIZAR

 
Este procedimento permite formar 

parcerias que promovam e 
recompensem o proprietário. As 

entidades que apoiam estes projetos 
têm também a oportunidade de se 

associar à marca FSC e divulgar o seu 
contributo às florestas geridas de 

forma responsável e a todos os 
benefícios que estas proporcionam. 

CADA UM DE 
NÓS É 
RESPONSÁVEL 
POR CUIDAR 
DA NOSSA 
FLORESTA.

QUESTIONE!
ENTENDA!
ESCOLHA FSC  !®

SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

As nossas florestas dão-nos muitas coisas, 
incluindo o papel deste folheto!
Ao escolher produtos certificados está a 
ajudar a manter as florestas cheias de vida.
Escolha FSC®

rótulo 
gráfica

O QUE É?
COMO FUNCIONA?



Biodiversidade Carbono Água

Solo Recreio

80%

A floresta traz-nos muitos benefícios, para 
além de nos dar produtos que todos nós 
conhecemos. A esses benefícios chamamos 
Serviços dos Ecossistemas.

Avaliar estes serviços permite perceber o 
valor real da nossa floresta e a 
importância que esta tem para todos nós.

 COMPROMETA-SE COM A 
SUSTENTABILIDADE.

De forma a recompensar estes 
proprietários, pelos benefícios 
proporcionados pelas suas florestas, foi 
desenvolvido o Procedimento para a 
Certificação dos Serviços dos 
Ecossistemas. 

Desde 2018, o FSC permite que os 
proprietários demonstrem e 
comuniquem os impactos positivos que 
a sua gestão florestal responsável tem nos 
diversos serviços prestados pelas florestas.

Através do apoio a estes projetos, as 
empresas podem  receber evidências claras 
dos impactos positivos para os quais o seu 
investimento contribuiu e ter a 
oportunidade de utilizar a reconhecida e 
credível marca FSC para as suas
comunicações.  

O QUE SÃO SERVIÇOS 
DOS ECOSSISTEMAS?

Os proprietários florestais desempenham 
um papel fundamental na preservação das 
florestas e dos serviços que estas prestam. 

Nas florestas com certificação FSC, os 
proprietários já implementam medidas que 
permitem assegurar a preservação dos 
Serviços dos Ecossistemas.

QUAL A IMPORTÂNCIA DE PROTEGER E 
VALORIZAR AS FLORESTAS?

da biodiversidade terrestre 
está na floresta.
(FAO, 2020)

1/3 da Humanidade depende 
diretamente das florestas
(FAO, 2020)

dos consumidores de todo 
mundo reconhecem e confiam 
na marca FSC.

A medição e verificação de indicadores
relativos a estes serviços permite ao
proprietário divulgar os resultados da sua
gestão através das Declarações de
Impacto dos Serviços dos Ecossistemas
FSC.

Estas declarações oferecem ao
proprietário florestal a oportunidade de
formar parcerias e de se aproximar das
empresas que tenham interesse em
apoiar o projeto.

O Procedimento de certificação dos 
Serviços dos Ecossistemas do FSC 
possibilita a divulgação dos impactos 
sobre: 

dos consumidores acreditam 
na importância de uma 
certificação independente 

As comunicações sobre o seu apoio a 
projetos de certificação que contribuem 
para a conservação das nossas florestas e 
dos seus Serviços dos Ecossistemas têm 
impacto em toda a Sociedade.

APOIE ESTA INICIATIVA!

56%

Giga
toneladas2 de C0 são absorvidas 

pelas florestas todos os anos.
(Pugh et al., 2019)
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76%

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffgc.2020.00058/full#B49

