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Certificações florestais internacionais FSC e PEFC de mais de 100 mil hectares  
Grupo Portucel Soporcel aposta na gestão florestal para 
desenvolvimento sustentado do negócio 
 
 
O Grupo Portucel Soporcel está firmemente empenhado em dar visibilidade e em 
reforçar a sua aposta na gestão florestal para garantir o desenvolvimento sustentado do 
negócio do Grupo, razão pela qual está a proceder à certificação florestal do património 
sob sua gestão, superior a 100 mil hectares de área florestal. 
 
No âmbito do compromisso assumido pela política de sustentabilidade do Grupo, está 
em curso o processo que conduzirá à atribuição da certificação pelos dois principais 
programas internacionalmente reconhecidos, o FSC (Forest Stewardship Council) e o 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), estando esta 
iniciativa a ser realizada pela Aliança Florestal, empresa que gere o património florestal 
do Grupo. O empenho do Grupo Portucel Soporcel na certificação florestal manifestou-
se, aliás, desde cedo com a sua participação na elaboração da Norma Portuguesa para a 
Gestão Florestal Sustentável e no nascimento do sistema nacional do PEFC, a que se 
seguiu o envolvimento com o FSC e o empenho no cumprimento dos seus Princípios e 
Critérios. 
 
Este processo de certificação enquadra-se também na política de responsabilidade 
corporativa e de envolvimento do Grupo Portucel Soporcel com as comunidades em que 
se insere, uma vez que contribui para a geração de valor, emprego e valorização dos 
produtos nacionais necessários às actividades silvícolas e industriais, ao mesmo tempo 
que promove o bem-estar das comunidades localizadas próximo das áreas florestais do 
Grupo. 
 
Através da certificação florestal, instrumento de mercado por excelência, pretende-se 
assegurar aos consumidores e às demais partes interessadas que determinado produto foi 
elaborado a partir de matéria-prima proveniente de áreas florestais geridas com 
cuidados essenciais que asseguram uma gestão florestal sustentável, respeitando a 
legislação em vigor e valorizando, em simultâneo, os aspectos ambientais, sociais e 
económicos.  
 
Esta prática - que não é nova na história do Grupo Portucel Soporcel - assume particular 
importância no contexto actual em que a sociedade, cada vez mais exigente, dá 
preferência crescente ao consumo de bens e serviços que tenham origem comprovada 
em florestas bem geridas e a cargo de organizações responsáveis. 
 



Segundo José Honório, Presidente da Comissão Executiva do Grupo Portucel Soporcel, 
“a certificação florestal é mais um passo no processo de constante melhoria da gestão 
florestal, visando optimizar a rentabilidade dos activos florestais e, simultaneamente, 
dar continuidade ao cumprimento das responsabilidades ambientais e sociais do Grupo”.  
 
 
FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Gestão Florestal) 
 
O FSC (organismo sediado em Bona) promove a boa gestão florestal através do 
cumprimento de princípios e critérios, inicialmente aprovados em 1994 e 
complementados em 1996, que representam um padrão de reconhecimento e respeito 
internacional, a ser adaptado ao nível nacional ou regional para reflectir as diversidades 
sociais, legais e de condições ambientais dos diferentes países ou regiões do mundo. Em 
Portugal, não havendo uma iniciativa nacional reconhecida pelo FSC, são válidos os 
princípios e critérios na sua versão integral. Surgida na década de 1990, esta iniciativa 
envolve entidades e profissionais das diversas áreas de interesse na gestão dos recursos 
florestais a nível mundial. Actualmente há mais de 65 milhões de hectares de florestas 
certificadas em mais de 65 países e de todos os continentes, havendo mais de 20 mil 
produtos com a marca do FSC. 
 
 
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes  

O PEFC (entidade baseada no Luxemburgo) assegura o cumprimento dos critérios pan-
europeus para a gestão florestal sustentável, adoptados na Terceira Conferência 
Ministerial para a Protecção das Florestas na Europa em Junho de 1998, em Lisboa, e as 
linhas orientadoras Pan-Europeias ao nível operacional para a gestão florestal 
sustentável. Em Portugal, a certificação PEFC baseia-se na Norma Portuguesa 
4406/2003, editada em Março de 2003 pelo Instituto Português da Qualidade e aceite 
por aquela entidade internacional, com o propósito de promover a aplicação dos 
critérios pan-europeus para a gestão florestal sustentável através da implementação de 
um sistema passível de ser certificado. Actualmente, há iniciativas nacionais e áreas 
certificadas em 22 países, dos quais 18 europeus, totalizando mais de 126 milhões de 
hectares. 
 
 
 
 
 


