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Horário de Funcionamento
2ª a 6ªfeira

Periodo da manhã: 9.00h - 13.00h
Periodo da tarde:   14.00h - 18.00h

Grupo de Gestão
Florestal Certificada

da APAS Floresta

Gerir, Certificar, Rentabilizar

Para uma floresta sustentável!!

APAS Floresta

REQUISITOS PARA ADESÃO AO GGFC 



CERTIFICAÇÃO DA GESTÃO 
FLORESTAL RESPONSÁVEL

O GRUPO DE GESTÃO FLORESTAL 
CERTIFICADA DA APAS FLORESTA (GGFC) REQUISITOS PARA ADESÃO AO GGFC 

É um processo que permite gerir a floresta de forma a 
manter ou aumentar a produtividade económica e 
ambiental, sendo socialmente viável, sem comprometer os 
recursos futuros. Permite a uma entidade externa verificar, 
de modo independente e credível, que uma área florestal é 
gerida de forma sustentável e de acordo com critérios 
previamente definidos. 

As áreas florestais para certificação devem estar abran-
gidas por um Plano de Gestão Florestal ou documen-
tação semelhante, desde que cumpra o exigido pelas 
normas de certificação,

Comprovativo de posse de terra ou da gestão da propriedade,

Cumprimento da legislação em vigor,
 
Situação regularizada perante a Segurança Social e 
Autoridade Tributária,

Não ter destruído, desde 1994, as áreas naturais 
existentes na propriedade,

Realização de uma vistoria prévia por parte da Equipa 
Técnica da APAS Floresta às propriedades alvo de 
processo de certificação,

Conhecimento dos requisitos do GGFC da APAS 
Floresta.

BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO 
DA GESTÃO FLORESTAL

Em 2013, o sistema implementado foi alterado, de forma 
a melhorar a competitividade das áreas florestais com 
menor dimensão. Os proprietários dessas áreas, desde 
que reúnam condições de as certificarem, podem fazê-lo 
de forma mais vantajosa, utilizando só a norma do FSC.

      

Criado em 2007, o GGFC da APAS Floresta é constituído 
por um conjunto voluntário de proprietários florestais 
detentores de espaços florestais certificados pelos 
sistemas de gestão florestal: FSC® (Forest Stewarship 
Council®) e/ou PEFC(™). (Programe for the Endorsement 
of Forest Certification).

Valorização dos produtos no mercado
Melhoria da gestão florestal
Maior competitividade comercial
Preservação dos Valores Naturais
Acompanhamento técnico

Área Florestal

Até 100 ha Superior 100 ha

FSC + PEFCFSC 

FSC + PEFC

(Código de Licença FSC-C002871)


