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

A CERTIFICAÇÃO FSC 
PERMITE…

QUESTIONE!
ENTENDA!
ESCOLHA FSC  !®

GESTÃO FLORESTAL 
E

CADEIA DE CUSTÓDIA

®

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?

GESTÃO DE RISCO
 

VANTAGEM COMPETITIVA
 

ACESSO A MERCADOS
 

IMAGEM CORPORATIVA /IMAGEM DE 
PRODUTO

 
SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS 

NATURAIS 
 

VALORIZAÇÃO POR PARTE DOS 
STAKEHOLDERS

CERTIFIQUE AS SUAS 
ÁREAS E PROMOVA O USO 

DE PRODUTOS 
CERTIFICADOS FSC .®



Para as empresas que produzem, 
processam e comercializam produtos 

de origem florestal, 

a certificação é a forma de 
demonstrarem o seu compromisso 

com um uso responsável dos 
recursos florestais, tornando-as 
mais competitivas e eficientes.

CADEIA DE CUSTÓDIA

O FSC é um sistema de certificação 

florestal que garante que os produtos 

florestais são provenientes de 

florestas geridas de forma 

responsável, satisfazendo os direitos 

sociais, ambientais e económicos e as 

necessidades da presente geração, sem 

comprometer as gerações futuras.

Na cadeia de valor, as organizações 

que operam entre a floresta e o 

consumidor final, devem requerer a 

certificação de Cadeia de Custódia, 

permitindo fazer alegações e rotular 

os seus produtos FSC.
 

O consumidor pode assim identificar e 

escolher produtos que apoiam uma 

gestão florestal responsável.

As florestas certificadas pelo FSC são 

auditadas segundo normas que têm em 

consideração o contexto 

socioeconómico e ecológico local, mas 

garantindo a totalidade de requisitos 

dos Princípios & Critérios para uma 

Gestão Florestal Responsável. 

PASSOS PARA A CERTIFICAÇÃO FSC

1/ Contacte uma Entidade Certificadora
acreditada para operar o sistema FSC.
 

2/ Prepare-se para a auditoria
A auditoria de concessão serve para avaliar o 

grau de cumprimento da organização ou 

empresa tendo por base o referencial 

normativo aplicável.
 

3/ Obtenha a certificação
Após atingir o total cumprimento dos 

requisitos FSC, a organização ou empresa 

receberá um certificado, válido por 5 anos.

 GESTÃO FLORESTAL

A certificação florestal FSC é possível 

para todo o tipo de proprietários e áreas 

florestais e pode ser individual ou de 

grupo.  
 

A certificação de grupo facilita o acesso 

de pequenos proprietários e áreas 

comunitárias à certificação FSC, 

podendo assim partilhar custos e processos.  

8 em cada 10

DA FLORESTA ....À LOJA

FSC é o sistema de certificação 
mais reconhecido e confiável do 
mundo para proteger as florestas.

Os consumidores estão cada vez 
mais preocupados com a 

sustentabilidade das florestas.

consumidores preferem  
produtos que protejam 

as florestas.


