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Política Florestal 

 
O Grupo CertiSado promove a gestão sustentável das florestas dos seus Membros, 

na procura de um balanço equilibrado entre os interesses económicos, ambientais e sociais das 
suas atividades. 

Consideramos o solo como o principal recurso natural, do qual dependem todos os 
outros que influenciamos com a nossa gestão e procuramos, num prazo intergeracional, manter 
a sua fertilidade e produtividade. Esforçamo-nos por melhorar o nosso desempenho quanto à 
sua conservação bem como da água e à sustentabilidade das nossas florestas, com o empenho 
dos produtores florestais, através de uma comunicação transparente e de um diálogo construtivo.  

A gestão das florestas do Grupo CertiSado, rege-se por princípios económicos, tendo 
como objetivo o lucro, sujeito a restrições ambientais e sociais, por forma a tornar a atividade 
florestal atrativa para novos investimentos e aumentando o bem-estar da comunidade em que se 
insere. Procuramos a diversificação de atividades nos espaços florestais com o objetivo da 
diminuição do risco empresarial. 

Empenhamo-nos em minimizar os impactos das nossas atividades sobre o ambiente e 
os recursos naturais que gerimos, particularmente, o solo e a biodiversidade, numa perspetiva de 
melhoria contínua a longo prazo. Contribuímos para o desenvolvimento social da nossa 
comunidade, através de uma vizinhança responsável e promovendo o cumprimento dos 
requisitos legais aplicáveis à nossa atividade. Comprometemo-nos a não receber ou oferecer 
subornos em dinheiro ou qualquer outra forma de corrupção e a cumprir com a legislação 
anti-corrupção existente. 

Empenhamo-nos em promover a segurança e o desenvolvimento pessoal e profissional 
dos nossos colaboradores, promovendo a sua equidade profissional e a igualdade de 
oportunidades entre géneros, encorajando a iniciativa, a inovação, a produtividade e o 
empenhamento na concretização da nossa Política Florestal. 

Os responsáveis pelas unidades de gestão florestal (UGF) aderentes do Grupo CertiSado 
não implementam atividades diretamente conflituosas com os P&C do FSC nas áreas florestais 
fora do âmbito da certificação mas sob a mesma gestão (nomeadamente as identificadas na FSC-

POL-01-004), nem nenhum organismo geneticamente modificado é utilizado ou está presente nas 
operações florestais da organização gestora (de acordo com o FSC-POL-01-004 V2.0 Policy for the 

Association of organization with FSC) 
Em suma, todo e qualquer responsável pela unidade de gestão florestal (UGF) aderente 

do Grupo CertiSado cumpre com as exigências legais, com os requisitos das Normas,) e outros 
requisitos aplicáveis (quer nas UGF´s no âmbito da certificação quer outras áreas sob a mesma 
gestão), com os critérios pan-europeus para a gestão florestal sustentável e outros aspetos da sua 
atividade com potencial impacte social, económico e ambiental. Desenvolve ainda um processo 
por forma a atingir melhorias contínuas no desempenho florestal global e disponibiliza-se para 
receber e responder a questões colocadas pelas partes interessadas. 
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