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Certificação Florestal

A Certificação Florestal é um sistema criado para que o 
proprietário/gestor florestal possa comprovar perante 
terceiros que pratica uma Gestão Florestal Sustentável 
(GFS). Isto é, promove o uso da floresta sem comprometer as 
suas funções económicas, sociais e ambientais.

A Certificação Florestal proporciona um conjunto de 
vantagens e benefícios, nomeadamente:

- Promove, de uma forma geral, a conservação e a melhoria da 
floresta;

- Melhora a competitividade podendo dar um valor 
acrescentado aos produtos florestais (a título de exemplo, a 
PortucelSoporcel valoriza mais 4 Euros, por cada tonelada de 
eucalipto certificado);

- É um processo que garante que se pratica uma gestão 
florestal profissional e transparente;

- Permite um acompanhamento e uma avaliação de forma 
regular, conduzindo à melhoria contínua do sistema.

A Associação Florestal do Vale do Sousa (AFVS) proporciona 
aos Associados e Aderentes das Zonas de Intervenção 
Florestal (ZIF) a adesão ao processo de Certificação 
Florestal Regional do Tâmega, pelo Sistema PEFC.
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Formação no âmbito da Certificação Florestal

No âmbito do sistema de Certificação Florestal do Tâmega, 
irá decorrer no próximo dia 14 de Outubro, na sede da AFVS, 
uma sessão de formação para Aderentes ao sistema, Técnicos 
e Operacionais Reconhecidos. Esta sessão será também 
aberta a todos os interessados, no entanto, é necessário 
efectuar uma inscrição (gratuita) através do seguinte e-mail: 
sandra@afvs.ws.

Programa:

Acção 1 - “Resultado da aplicação de boas práticas provenientes de 
um sistema de Certificação Florestal” – Eng.º Luís Sarabando da 

Associação para a Certificação Florestal do Baixo Vouga. (das 10h 

às 12h:30);

Acção 2 – “Estratégias de gestão de Rede Natura 2000 (em 
especial na NUT III Tâmega)” e “Avaliação, conservação e gestão de 

recursos naturais” – Eng.ª Maria do Carmo Oliveira do Instituto de 

Conservação da Natureza e Biodiversidade (das 14h às 17h:30).

Data de constituição: 20 de Janeiro 2011;

Área Social: NUT III – Tâmega;

Principal área de actividade: Promoção da Certificação 
Florestal na região NUT III Tâmega, com vista a 
desenvolver o sector florestal da região.


