
Sistema de 

Certificação

Número do Certificado/ 

Número da Licença

Validade do 

certificado
Âmbito Nome da entidade e morada Contacto Área total

Nº de 

aderentes

Resumo público do 

relatório (link para o 

documento ou site FSC 

internacional)

CERTIS PEFC CDR005/2012

PEFC/13-31-55

CU-COC-822004

FSC-C114085

CU-COC-823898

FSC-C116146

CU-FM/COC-829497

FSC-C102017

FSC*

NAMulti-site

SOFALCA – Sociedade Central 

de Produtos da Cortiça, Lda

Estrada Nacional 2, Km 413,12 

Bemposta - Abrantes 

  

PEFC

Processo de certificação de madeiras, 

nomeadamente, costaneiros (01040), madeira 

serrada (03020), produtos lamelados (04010), 

painéis de madeira unidos (04020), produtos 

lamelados colados (04030), embalagens e caixas 

(08011), paletes (08013), carpintaria de 

construção (08030), pavimentos (08034) e painéis 

aglomerados (05030) pelo método da separação 

física.

http://info.fsc.org/detail

s.php?id=a0240000005v

eHiAAI&type=certificate

&return=certificate.php 

EMPRESAS QUE POSSUEM CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E/OU CADEIA DE RESPONSABILIDADE PELOS SISTEMAS PEFC E/OU FSC (FL23)

CERTIFICAÇÕES SUSPENSA OU ANULADA

Certificação da madeira de sobreiro (W1.2), 

artigos de cortiça (aglomerado puro – ICB e 

outros) (N3.7) e cortiça em bruto (N3.1) pelos 

métodos das percentagens e das transferências

Válido até 

21/04/2018
FSC*

Válido  até 

06/12/2017

NA

Madeipoças – Madeiras, Lda.

Av. José Joaquim Ferreira, 101

4515-462 Melres 

  

Embalagens e paletes (W10), madeira serrada 

(W5), madeira tratada (pranchas, ripas, barrotes) 

(W4), contra placados e aglomerados (W8), 

produtos lamelados (w9), madeira de construção 

(soalho e forro) (W11), vigas (W5), aparas e 

costaneiros (w5) 

Válido até 

19/12/2017

241732165

224769050 --- Individual

AFEDV – Associação Florestal 

Entre Douro e Vouga                     

Avenida das Escolas, 1 - 1º Dt 

Apartado 148, Arouca

256949041 31NA 858,93FSC*

W1 Rough wood; W1.1 Roundwood (logs), W1 

Rough wood; W1.2 Fuel wood; N9 Food; N9.1 

Nuts; N9 Food; N9.4 Mushrooms, truffles; N9 

Food; N9.5 Fruits

http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005veHiAAI&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005veHiAAI&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005veHiAAI&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005veHiAAI&type=certificate&return=certificate.php


Sistema de 

Certificação

Número do Certificado/ 

Número da Licença

Validade do 

certificado
Âmbito Nome da entidade e morada Contacto Área total

Nº de 

aderentes

Resumo público do 

relatório (link para o 

documento ou site FSC 

internacional)

PEFC

Processo de certificação de madeiras, 

nomeadamente, costaneiros (01040), madeira 

serrada (03020), produtos lamelados (04010), 

painéis de madeira unidos (04020), produtos 

lamelados colados (04030), embalagens e caixas 

(08011), paletes (08013), carpintaria de 

construção (08030), pavimentos (08034) e painéis 

aglomerados (05030) pelo método da separação 

física.

Válido  até 

06/12/2017

NA

Madeipoças – Madeiras, Lda.

Av. José Joaquim Ferreira, 101

4515-462 Melres 

  

224769050 --- Individual

CERTIS.PEFC CDR007/2014

PEFC/13-31-072

CERTIS.PEFC CDR017/2017

PEFC/13-31-128

CU-COC-851704

FSC-C134511

PEFC
Produção e comercialização de prateleiras (08060) 

pelo método da separação física.
229280765 --- Individual NANA

SERSILPORT – Sociedade 

Industrial de Portas e Folheados 

de Madeira, Lda.                                                                       

Rua da Gandara Norte, s/n 

Mindelo 4491-911 Vila Conde

--- Individual NA

Aníbal Carneiro Barbosa, Lda.                                

Travessa da Agra n.º 34 - Frazão 

4595-108 Paços de Ferreira

255890250

FSC*

PEFC NA

Produção e comercialização de mobiliário de 

interiores (08020), nomeadamente, salas, quartos 

e cozinhas, folheados com folha de carvalho, MDF, 

aglomerado e melaninas, pelo método da 

separação física.

NA

Painéis de madeira (W8); armários (W12.1);  

prateleiras (W12.1.3); móveis personalizados 

(W12.2); mesas (W12.3); camas (W12.4); sofás e 

poltronas (W12.5); cadeiras e bancos (W12.6);  

móveis de escritório (W12.7); mobiliário 

institucional (W12.8); guarda roupas (W12.9); 

armário e baus (W12.10); componentes de móveis 

(W12.12); molduras de madeira (W16.1); artigos 

de banho ou acessórios  (W16.10).  Certificação 

FSC Mix



Sistema de 

Certificação

Número do Certificado/ 

Número da Licença

Validade do 

certificado
Âmbito Nome da entidade e morada Contacto Área total

Nº de 

aderentes

Resumo público do 

relatório (link para o 

documento ou site FSC 

internacional)

PEFC

Processo de certificação de madeiras, 

nomeadamente, costaneiros (01040), madeira 

serrada (03020), produtos lamelados (04010), 

painéis de madeira unidos (04020), produtos 

lamelados colados (04030), embalagens e caixas 

(08011), paletes (08013), carpintaria de 

construção (08030), pavimentos (08034) e painéis 

aglomerados (05030) pelo método da separação 

física.

Válido  até 

06/12/2017

NA

Madeipoças – Madeiras, Lda.

Av. José Joaquim Ferreira, 101

4515-462 Melres 

  

224769050 --- Individual

CERTIS.PEFC CDR008/2015

PEFC/13-31-098

CU-COC-844645

FSC-C133812

CU-COC-845737

FSC-C130322

--- Individual NA

FSC* NA

Revistas (P8.2); Post e cartões de saudação (P7.5); 

Jornal (P8.3); Envelopes (P7.6); Materiais 

publicitários (P8.4); Papéis engomados (P7.7); 

Cartões de visita (P8.5); Etiquetas  adesivas (P7.8); 

Livros (P8.1); Calendários, diários e organizadores  

(P8.6); Brinquedos e jogos feitos com papel (P8.7). 

Certificação FSC 100% e FSC Mix.

Joartes - Artes Gráficas, Lda.    

Zona Industrial Barrô , n.º 637 - 

apartado 165 3754-909 Águeda

--- Individual NA

PEFC NA

Comercialização e transformação secundária de 

itens de mobiliário (08020), nomeadamente, 

corrimões, biombos, balcões e gavetas e de 

carpintaria de construção (08030), 

nomeadamente, pavimentos, portas e janelas, 

pelo método da separação física.

madeira bruta para piso de soalho (W5.7), janelas 

(W11.2), portas (W11.1), casas e elementos de 

construção (W11.12), armários (W12.1 e 12.10), 

móveis personalisados (W12.2), , mesas (W12.3), 

camas (W12.4), sofás e poltronas (W12.5), 

cadeiras e bancos (W12.6), móveis de escritório 

(W12.7), mobiliário institucional (W12.8), guarda-

roupa (W12.9), bancadas de cozinha (W12.11), 

componentes de móveis (W12.12) e prateleiras 

(W12.13). Certificação FSC 100% e FSC Mix

FSC* NA

Rodrigues & Rodrigues, Lda.                                       

Rua dos Combatentes, 665  

4485-097 Fajozes - Vila do 

Conde

234622854

252663400



Sistema de 

Certificação

Número do Certificado/ 

Número da Licença

Validade do 

certificado
Âmbito Nome da entidade e morada Contacto Área total

Nº de 

aderentes

Resumo público do 

relatório (link para o 

documento ou site FSC 

internacional)

PEFC

Processo de certificação de madeiras, 

nomeadamente, costaneiros (01040), madeira 

serrada (03020), produtos lamelados (04010), 

painéis de madeira unidos (04020), produtos 

lamelados colados (04030), embalagens e caixas 

(08011), paletes (08013), carpintaria de 

construção (08030), pavimentos (08034) e painéis 

aglomerados (05030) pelo método da separação 

física.

Válido  até 

06/12/2017

NA

Madeipoças – Madeiras, Lda.

Av. José Joaquim Ferreira, 101

4515-462 Melres 

  

224769050 --- Individual

CERTIS.PEFC CDR016/2017

PEFC/13-31-121

CU-COC-849892 / CU-CW-849892 

(código controlled wood)

FSC-C135053

CU-COC-849310

FSC-C134973

CERTIS.PEFC GF003/2017

PEFC/13-22-015

478,64

PEFC Madeira e resina

GEOTERRA - Estudos e Serviços 

Integrados, Lda.                                  

Estrada das Fontainhas 2435-551 

Seiça - Ourém

249543523 5

NA

https://www.pefc.pt/im

ages/RP_Geoterra.pdf
NA

PEFC

PEFC/13-31-120

CERTIS.PEFC CDR015/2017

NA
Produção e comercialização de urnas (08060) pelo 

método da separação física.
M.A.R.Cruz - Fábrica de Urnas, 

Lda.                                           Rua 

dos Murtais n.º 928 3880-875 

São Vicente de Pereira - Jusã

256890755 --- Individual

FSC* NA Urnas (W18.2) .Certificação FSC Mix

---  Individual NA

PEFC NA

Produção e comercialização de madeira (01010) 

(03010) (03020), contraplacado (05020) e 

pavimentos (08034), pelo método da separação 

física, com subcontratação..

J.P. Vieira de Andrade, Lda.                                

Zona Industrial 221  4585-538 

Rebordosa

224447387

FSC* NA

Toros (W1.1); piso em tacos (W1,5,2); toros 

impregnados (W4.1); placas de madeira sólida 

(w5.2); madeira serrada dimensionada e com 

acabamento (W6.1); placas com acabamento 

(W6.1); lâmina de amdeira desnrolada (W7.1) e 

painel de particulas graduado (W8.2.8). 

Certificação FSC 100% e FSC controlled wood 

(apenas para o código W1.1.). 

https://www.pefc.pt/images/RP_Geoterra.pdf
https://www.pefc.pt/images/RP_Geoterra.pdf


Sistema de 

Certificação

Número do Certificado/ 

Número da Licença

Validade do 

certificado
Âmbito Nome da entidade e morada Contacto Área total

Nº de 

aderentes

Resumo público do 

relatório (link para o 

documento ou site FSC 

internacional)

PEFC

Processo de certificação de madeiras, 

nomeadamente, costaneiros (01040), madeira 

serrada (03020), produtos lamelados (04010), 

painéis de madeira unidos (04020), produtos 

lamelados colados (04030), embalagens e caixas 

(08011), paletes (08013), carpintaria de 

construção (08030), pavimentos (08034) e painéis 

aglomerados (05030) pelo método da separação 

física.

Válido  até 

06/12/2017

NA

Madeipoças – Madeiras, Lda.

Av. José Joaquim Ferreira, 101

4515-462 Melres 

  

224769050 --- Individual

CU-FM/COC-851488

FSC-C137210

CERTIS.PEFC CDR012/2017

PEFC/13-31-117

CU-COC-849171 /  CU-CW-849171 

(código controlled wood)

FSC-C133377

CU-COC-849415 / CU-CW-849415 

(código controlled wood)

FSC-C134066

CU-COC-854377/ CU-CW-854377 

(código controlled wood)

FSC-C136145

FSC*
Válido até 

26/06/2022

toros (w1.1), mobiliário de jardim e de exterior ( 

W13.1.1., W13.1.2, W13.1.3, W13.1.4., W13.2, 

W13.3, W13.4, W13.5, W13.6 e W13.7) 3 madeira 

maciça (W5.5)

Madébano, Unipessoal, Lda.                              

Rua Rainha Sol n.º 5, Nadadouro                            

2500-544 Caldas da Rainha

912254062 --- Individual NA

NA

NA

FSC* NA

Portas e batentes de portas (W11.1; janelas e 

batentes de janelas (W11.2); escadas (W11.3); 

pisos em tacos (W11.5.2); guarda roupas (W12.9); 

bancadas (W12.11); dormente de jardim e deck 

(W13.5). Certificação FSC100%, FSC Mix e 

Controlled Wood.

PEFC NA

Produção e comercialização de portas (08032), 

janelas (08031), pavimentos (08034), escadas 

(08035), roupeiros e cozinhas (08035) e deck 

(09023) pelo método das percentagens Soudias - Serralharia e 

Carpintaria, Lda.                        

Rua Vale Madeiro n.º 24 2435-

690 Resouro

967867404

--- Individual

Bonus Gold Internacional, Lda.                                         

Rua de Vale Flores n.º 29 7220-

402 Portel

FSC* NA

Toros (W1.1), galhos (W1.3)  e achas de madeira 

(W3.1). Certificação FSC 100% e FSC controlled 

wood

927586747

--- Individual

478,64

GEOTERRA - Estudos e Serviços 

Integrados, Lda.                                  

Estrada das Fontainhas 2435-551 

Seiça - Ourém

249543523 5

FSC*

N7 Natural gums, oils and derivatives; N7.2 Gum 

resin; N7.3 Resin and manufactured products; W1 

Rough wood; 

W1.1 Roundwood (logs)

https://info.fsc.org/certif

icate.php#result

*Entidade Certificadora CUC – Control Union Certification

NA

Atualizado a 09/10/2020

https://info.fsc.org/certificate.php#result
https://info.fsc.org/certificate.php#result



