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QUESTIONE!
ENTENDA!
ESCOLHA FSC !®

 CONHECE ESTE 
SÍMBOLO?

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

rótulo gráfica

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

Conserva os valores ambientais da floresta.
 
Contribui para uma gestão profissional das 
florestas.
 
Promove a diversidade das espécies.
 
Salvaguarda o bem-estar socioeconómico 
das populações no Mundo Rural.
 
Promove os direitos dos trabalhadores e as 
condições de trabalho.
 
Verifica os produtos desde a floresta, até ao 
consumidor final.
 

 A CERTIFICAÇÃO FSC:

das pessoas esperam que as 
empresas não contribuam para a 
desflorestação. 

9/10 consumidores concordam que 
precisamos proteger as florestas 
para as gerações futuras.

das pessoas em todo o mundo 
reconhecem o logotipo do FSC. 

®

da floresta até ao consumidor...

 3 RÓTULOS. 1 MISSÃO.

Todos os 
materiais de 

base florestal 
usados   no 

produto são 
provenientes 
de florestas 
certificadas 

pelo FSC.

Os materiais de 
base florestal 
usados   usados 
no produto são 

100% 
reciclados, ou 
seja, não foi 

exercida 
pressão 

adicional sobre 
as florestas.

O produto é 
feito com uma

mistura de 
materiais de 

florestas 
certificadas FSC, 

materiais 
reciclados, e/ou 

material 
controlado FSC.

 SABE O QUE 
SIGNIFICA?



As florestas ainda:
   protegem os nossos solos
   fornecem grande parte da nossa   
   água doce
   regulam e estabilizam o clima
   filtram o ar que respiramos

Os produtos de origem florestal estão 
muito mais presentes no nosso
dia-a-dia do que podemos imaginar.
Procure o símbolo FSC em papel, livros, 
revistas, embalagens, lápis, rolhas, 
móveis, utensílios de cozinha, material 
de construção e até em tecidos e tenha 
a garantia de que estes produtos 
provêm de florestas bem geridas!

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.
 

CONHEÇA OS PRODUTOS 
DE ORIGEM FLORESTAL?

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.

APOIE ESTA INICIATIVA! 
 

ESCOLHA  PRODUTOS 
CERTIFICADOS FSC  ®

FSC
O QUE SIGNIFICA?

® PORQUE É QUE AS 
FLORESTAS SÃO 
IMPORTANTES?

AS FLORESTAS 
SÃO VIDA E 
TEMOS DE AS
PRESERVAR!

As florestas sustentam a 
vida na terra...

31%

da área 
terrestre do 
Planeta é 
coberta por 
florestas

80%

das espécies 
animais  
vivem nas e 
das florestas

1.6mil 
milhões

de pessoas 
têm o seu 
sustento nas 
florestas

O USO CONSCIENTE DOS 
RECURSOS NATURAIS 
É ESSENCIAL PARA A 
CONSERVAÇÃO DAS
FLORESTAS.


