
 

           POLITICA FLORESTAL DO GRUPO 
DOC002/SGFS.G 

Versão 6 

 

Edição Elaboração/Aprovação 
 

Página 1 de 2 
17/07/2018 RS/Direção 

 

  

O Grupo de Gestão Florestal Certificada da APAS Floresta tem por base, uma política 

florestal direccionada para a optimização das funções económicas, ambientais e sociais do 

seu património florestal, no respeito pela Legislação Portuguesa, pelos regulamentos 

aplicáveis, pelo compromisso e gestão das áreas florestais a longo prazo, de acordo com 

os Princípios e Critérios do FSC® e pelos referenciais normativos relacionados, ou por 

outros requisitos que o Grupo subscreva. 

O Grupo estabelece e revê periodicamente o sistema e as seguintes metas e objectivos: 

 

Gestão Responsável dos Recursos Naturais 

 

 Adopta modelos de gestão que garantem uma produção rentável e sustentável a longo 

prazo com recurso às boas práticas florestais.  

 Procura continuamente técnicas de produção mais competitivas e que permitam um 

maior respeito pelo meio ambiente. 

 Utiliza material vegetal de elevada eficiência produtiva. 

 Cumpre, a Legislação aplicável ao sector florestal 

 Cumpre os Critérios Pan-Europeus para a Gestão Florestal Sustentável e adopta uma 

postura de melhoria contínua; 

 Assume o compromisso de não oferecer ou receber subornos de qualquer natureza.  

 

Resposta às Exigências de Mercado  

 

 A Certificação da Gestão Florestal praticada pelo Grupo, permite-lhe comercializar 

produtos florestais com o estatuto de certificados em resposta às exigências de mercado. 

 

Conservação e Gestão dos Valores Ecológicos 
 

 Adopta medidas de gestão que minimizam o risco de incêndio. 

 Adopta boas práticas florestais que minimizam os impactos ambientais negativos, 

nomeadamente sobre os recursos solo e água e a prevenção da poluição. 
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 Adopta medidas de gestão com vista á conservação e protecção da biodiversidade. 

 Selecciona os fornecedores de serviços com base no seu desempenho ambiental. 

 

Responsabilidade Social  
 

 Promove a formação dos agentes que intervêm directamente na gestão florestal, 

relativamente às boas práticas florestais, à legislação aplicável e aos aspectos ambientais, 

sociais e de segurança da actividade florestal.  

 Controla e assegura que as operações florestais e actividades relacionadas são 

executadas em condições que salvaguardem a segurança de todos os intervenientes. 

 

Comunicação  
 

Adopta uma postura de transparência da gestão florestal praticada e de diálogo com as 

Partes Interessadas.  

 Divulga publicamente a politica florestal adoptada, objectivos e metas estabelecidos bem 

como o plano de gestão florestal seguido e, toma em consideração os contributos 

resultantes. 

 Mantém um diálogo aberto com diversas entidades ligadas ao sector florestal na 

perspectiva de se manter actualizado relativamente às técnicas que permitem um melhor 

desempenho da actividade florestal.  
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