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 - Por uma gestão florestal responsável 

Os cerca de 35% de território coberto por área florestal, o peso de 10% nas exportações nacionais 

de bens e um valor acrescentado nacional acima dos 70%, são prova de que a floresta é um sector 

dinâmico e estratégico para o nosso país, sendo por isso fundamental a sua valorização.  

A necessidade de melhoria e adoção de boas práticas de gestão florestal prende-se exatamente 

com essa importância e com a crescente consciencialização da sociedade civil sobre esta matéria. 

Foi neste contexto, e em resposta às preocupações crescentes associadas com a desflorestação, 

degradação ambiental e exclusão social, que em 1993 foi criado o Forest Stewardship Council® 

(FSC®), uma organização sem fins lucrativos, de âmbito internacional, dedicada à promoção de 

uma gestão ambientalmente adequada, socialmente benéfica e economicamente viável, das 

florestas no mundo inteiro.  
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Em Portugal, esta iniciativa é, desde 2007, representada pela Associação para uma Gestão 

Florestal Responsável (AGFR) que, regendo-se pela mesma premissa, promove as melhores 

práticas de gestão florestal, através da definição e cumprimento de Princípios e Critérios que estão 

na base do sistema de certificação florestal. 

Actualmente, Portugal tem cerca de 370.000 ha certificados, correspondendo a 25 certificados de 

gestão florestal e 207 certificados de cadeia de custódia1, o que significa uma percentagem de área 

certificada na ordem dos 11% do território nacional. 

O aumento da certificação 

florestal FSC torna-se assim 

premente, já que se traduz numa 

melhoria da gestão dos espaços 

florestais e na disseminação de 

boas práticas, tendo em 

consideração a implementação de 

Planos de Gestão Florestal e as 

suas subsequentes acções, bem 

como o reconhecimento dos 

benefícios da floresta e dos seus 

usos múltiplos, a protecção de 

espécies e habitats e a 

conservação dos valores 

ambientais.  

A certificação florestal FSC 

assenta igualmente na definição 

de medidas muito concretas para 

a protecção das florestas contra 

pragas e doenças, propagação de 

espécies invasoras, análise ao 

risco de incêndio, e a preparação 

                                                 
1
 Dados à data de 4 de Julho de 2016 
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dos ecossistemas para uma resposta às alterações climáticas. 

Promovendo o uso de práticas silvícolas ecologicamente adequadas à vegetação e local, a 

certificação florestal FSC é claramente uma ferramenta essencial para uma gestão florestal 

responsável, onde a monitorização das actividades de gestão asseguram questões fundamentais 

relacionadas com a conservação do solo e dos recursos hídricos, o controlo adequado no uso de 

pesticidas químicos e a diversidade do mosaico de espécies. 

Estes são, entre outros, aspectos salvaguardados no âmbito da certificação florestal FSC e que 

são implementados no dia-a-dia, por proprietários e gestores florestais que assumiram o seu 

compromisso com uma gestão florestal responsável, e que devem ser adequadamente 

identificados e recompensados. 

Por isso, do mesmo modo que devemos incentivar os proprietários 

a adoptar boas práticas de gestão florestal, devemos em 

simultâneo, fomentar a preferência do consumidor final pela 

escolha de produtos certificados FSC, uma vez que este 

mecanismo garante que os produtos que compram são 

provenientes de fontes responsáveis, e que apoiam a conservação 

dos espaços florestais. 

Deste modo, teremos o mercado também ele como um incentivo 

para uma melhor gestão florestal! 

 

Saiba mais em: https://pt.fsc.org/pt-pt 

 

O FSC conta com a colaboração de todos para a promoção de 

uma gestão florestal responsável! 

 

 

 

https://pt.fsc.org/pt-pt
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE: 

FSC Portugal 

Rua Mestre de Lima Freitas, nº 1 

1549-012 Lisboa 

E-mail: geral@pt.fsc.org 

Tlf.: +351 217 100 014 

Tlm.: +351 910 120 340 


