Grupo de Gestão
Florestal Certiﬁcada
da APAS Floresta

REQUISITOS PARA ADESÃO AO GGFC

Associação de Produtores Florestais
Rua 26 de Dezembro, 27 • PALHAIS
2550-072 Vilar – Cadaval
T: 262 741 083 • M: 919 723 420
E-mail: ggfc@apasﬂoresta.pt

APAS Floresta

www.apasﬂoresta.pt

Horário de Funcionamento
2ª a 6ªfeira
Periodo da manhã: 9.00h - 13.00h
Periodo da tarde: 14.00h - 18.00h
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CERTIFICAÇÃO DA GESTÃO
FLORESTAL SUSTENTÁVEL
É um processo que permite gerir a floresta de forma a manter ou
aumentar a produtividade económica, ambiental e 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.

O GRUPO DE GESTÃO FLORESTAL
CERTIFICADA DA APAS FLORESTA (GGFC)
Criado em 2007, o GGFC da APAS Floresta é constituído
por um conjunto voluntário de proprietários florestais
detentores de espaços florestais certificados pelo
sistema de gestão florestal FSC® (Forest Stewarship
Council®).
Qualquer proprietário e gestor florestal pode integrar as
suas matas no GGFC da APAS Floresta.

REQUISITOS PARA ADESÃO AO GGFC
Cumprimento da legislação em vigor
Comprovativo de posse da terra ou sua gestão
Existência de um plano de gestão florestal ou documento semelhante, desde que cumpra o exigido pelas
normas de certificação e legislação em vigor
Situação regularizada perante a Autoridade Tributária e
Segurança Social (no caso de empresas ou no caso de
existência de trabalhadores próprios)
Listagem de todo o património florestal (caso não
pretenda a certificação de todas as propriedades)
Não ter destruído, desde 1994, áreas naturais existentes
na exploração

BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO
DA GESTÃO FLORESTAL
Valorização dos produtos no mercado (bonificação)
Melhoria da gestão florestal através de um melhor
planeamento e apoio técnico especializado
Maior competitividade comercial (procura crescente
de produtos certificados)

Com a adesão ao grupo cada proprietário/gestor florestal
assume o compromisso da gestão florestal a longo prazo,
bem como garantir o cumprimento da legislação em vigor.
Compromete-se ainda a optar por práticas responsáveis
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os ha
recursos naturais existentes, e garantir que
todos os envolvidos nos trabalhos estão protegidos ao
adotarem procedimentos que lhes diminuem os riscos de
acidentes de trabalho (formação, segurança, proteção).

Maior qualificação dos trabalhadores e garantia
do cumprimento dos requisitos da certificação

(Código de Licença FSC-C002871)

Realização de uma pré-vistoria às propriedades alvo de
processo de certificação
Conhecimento sobre o funcionamento do grupo

