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A certificação florestal FSC surgiu com o 
intuito de se criar uma marca única que 
pudesse garantir a credibilidade da 
certificação por meio de normas de 
aplicação global. É um processo 
voluntário, avaliado por uma Entidade 
Certificadora independente e 
credenciada, por meio de auditorias e 
consultas a todas as partes envolvidas. 

QUESTIONE!
ENTENDA!
ESCOLHA FSC  !®

CERTIFICAÇÃO 
DE PROJETO FSC

O QUE É?
COMO FUNCIONA?

A credibilidade do sistema de certificação 
dos produtos de origem florestal é 
relevante para arquitetos e projetistas, 
que desejam contribuir de forma ética 
para o desenvolvimento de um projeto de 
construção.
O setor de construção é o principal 
consumidor de madeira certificada e
espera-se que continue a crescer nos 
próximos anos. Hoje, cerca de 25% dos 
titulares de certificado na cadeia de 
custódia do FSC possuem no seu âmbito, 
produtos de madeira certificados, prontos 
para serem usados em projetos de 
construção.

As nossas florestas dão-nos muitas coisas, 
incluindo o papel deste folheto!
Aos escolher produtos certificados está a 
ajudar a manter as florestas cheias de vida.
Escolha FSC®
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Um arquiteto, designer ou 
projetista pode desempenhar um 
papel fundamental na promoção 

do uso de madeira e outros 
produtos de origem florestal 

certificados FSC, 
desde a correta integração de 

requisitos FSC nas 
especificações do projeto, como 
na monitorização e controlo do 

uso efetivo de produtos 
certificados.

FSC é a sigla de Forest Stewardship 
Council, uma organização sem fins 
lucrativos, de âmbito internacional, 
dedicada à promoção de uma gestão 
ambientalmente adequada, socialmente 
benéfica e economicamente viável das 
florestas no mundo inteiro.

Aplicável a organizações que gerem projetos 
que usam materiais / produtos de base 
florestal e desejam promovê-los e declará-los 
como certificados FSC

•Os projetos e produtos tornam-se mais 
atrativos tanto para investidores como para 
utilizadores quando se demonstra o apoio 
para com práticas de gestão ambientalmente 
corretas, através do uso de madeira ou 
produtos de base florestal certificados FSC.

•Garantia de que o material utilizado é de 
origem responsável, renovável, reciclável, 
eficiente em carbono, de baixo consumo 
energético e alto desempenho.

•A utilização de produtos florestais 
certificados pode ajudar as empresas do setor 
da construção a cumprir com regulamentos 
ambientais.  

CERTIFICAÇÃO DE 
PROJETO

Para as empresas que produzem, processam
e comercializam produtos de origem 
florestal, como a madeira e a cortiça, a 
certificação é a forma de demonstrarem o 
seu compromisso com um uso responsável 
dos recursos florestais, tornando-as mais 
competitivas e eficientes.

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, ecológicos e económicos 
e as necessidades da presente geração, sem 
comprometer as gerações futuras.

A certificação FSC contribui para melhorar 
a gestão e valorizar os recursos e espaços 
florestais, e permite o acesso a mercados 
cada vez mais exigentes e conscientes da 
importância dos valores ambientais e 
sociais.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA 
CERTIFICAÇÃO DE PROJETO
 
renovação, reabilitação e 
construção civil (edifícios, 
condomínios, espaços de eventos, 
pontes, stands de exposição, etc.)
 
arte ou objetos decorativos (por 
exemplo, esculturas)
 
veículos de transporte (navios 
marítimos)

FSC
O QUE SIGNIFICA?

®

NOTA: outros itens podem ser elegíves, desde 
que aprovados pelo FSC.


