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QUESTIONÁRIO GESTÃO FLORESTAL PEFC (FL1) 

O presente documento destina-se a fornecer informações à CERTIS que permitam elaborar uma proposta 

comercial para a certificação segundo o referencial PEFC. No decorrer da sua actividade de gestão de 

processos de certificação, a CERTIS reserva-se o direito de solicitar a reformulação deste questionário e 

anexos, acaso o julgue necessário, sendo a organização livre de o reformular quando o considere 

relevante. 

Para efeitos de candidatura à certificação, o presente questionário deverá ser preenchido por completo, 

validado e entregue à CERTIS, em conjunto com a documentação pedida. 

1. Identificação da organização 

Denominação Legal da organização: 

Morada (Sede): 

Número de Contribuinte: 

Elemento de contacto com a CERTIS e função: 

Telefone: 

E-mail: 

 

2. A organização detém já uma certificação por algum destes referenciais, ou pretende uma proposta 

conjunta para algum deles? 

 Já certificada: Pretende proposta conjunta: 

FSC Gestão Florestal Sim                    Não Sim                    Não 

PEFC Gestão Florestal Sim                    Não Sim                    Não 

Outra ___________________ Sim                    Não Sim                    Não 

   

3. A organização pretende um certificado: 

 Individual                                      Grupo                       Regional (só possível para certificação PEFC) 

 

Se respondeu Grupo/ Regional, quantos aderentes tem o sistema de gestão florestal? ____________ 

 

4. Identificação dos locais incluídos na certificação da GF 

Quais são as propriedades abrangidas pelo Sistema de Gestão Florestal Sustentável (GFS)? Listar nome, 
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área (em ha), ocupação e localização de cada uma, ou anexar listagem com informação pretendida. 

Nome da Propriedade Localização 

(concelho) 

Ocupação do solo Área (ha) 

5. É responsável pela gestão de alguma área florestal que não pretenda incluir no âmbito da

certificação?

 Sim  Não

Se respondeu afirmativamente, qual a justificação? 

6. Qual o volume de vendas anuais totais de produtos florestais (incluindo produtos certificados e não-

certificados) e a área total da UGF?

NOTA: Esta informação é necessária para calcular a Taxa Anual de Notificação PEFC, que será faturada 

pela CERTIS à organização certificada, anualmente, de acordo com o valor definido pelo PEFC, como 

função da área e debitada à CERTIS pelo CFFP/PEFC 

Área total da UGF:_____________________ 

7. Documentos que é necessário anexar a este questionário:

 Cartografia da UGF, sobreposta aos limites das NUTs III  

 Política para a UGF 

 Lista das Partes Interessadas, incluindo e-mail, telefone e morada de cada. 

 Documentação do sistema de GFS que inclua o documento enquadrador de todos os elementos do sistema 

 Plano de gestão florestal 

 Listagem da legislação aplicável 

 Organigrama 

 Lista dos aderentes com n.º de parcelas e respetiva área e ocupação (só para os níveis de certificação regional/ 
grupo) 
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8. A organização teve apoio dum consultor externo para implementar a Gestão Florestal? 

                                                   Sim                                                                 Não   

Em caso afirmativo identifique o consultor: ____________________________________________________ 

 

 

Preenchido em _________________, no dia _________ de __________________ de __________ 

 

 

Assinatura do Responsável ou seu Representante Legal 

 

_____________________________________________ 
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