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QUESTIONE!
ENTENDA!
ESCOLHA FSC  !®

PAPEL E 
EMBALAGENS 

CERTIFICADAS FSC

CONHECE ESTE 
SÍMBOLO?

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®

rótulo gráfica



Para as empresas que 
produzem, processam e 

comercializam produtos de 
origem florestal, como o papel 
e o cartão, a certificação é a 

forma de demonstrarem o seu 
compromisso com um uso 
responsável dos recursos 

florestais, tornando-as 
mais competitivas e 

eficientes.

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.
 

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.

A CERTIFICAÇÃO

Escolha matéria-prima 
proveniente de florestas 

geridas de forma 
responsável, e contribua para 

a salvaguarda da 
biodiversidade e dos direitos 

das comunidades 
que vivem da floresta.

O cartão das embalagens, o papel dos 
folhetos, livros e rótulos, são alguns dos 
dos produtos que a nossa floresta oferece 
e que devem ser objeto de uma garantia 
de proveniência sustentável.

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.

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.

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.

PASSOS PARA A CERTIFICAÇÃO FSC

APOIE ESTA INICIATIVA! 
 

ESCOLHA A 
CERTIFICAÇÃO 
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