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1 Visão geral 
Produtor:   Pellets Power 2 – Produção de Pellets, Lda 

Local de produção : Herdade do Castelo de Arez, Barrosinha 7580 Alcácer do Sal.  

Coordenadas geográficas: N 38º 21’ 46.23” ; W 8º 28’ 20.14”  

Contacto: Filipa Lima Rebelo, Gesfinu - Avenida Villagarcia de Arosa, 1919, 4460-439 Matosinhos ,  
 +351 229351175, f.rebelo@gesfinu.com 

Website da Empresa: www.gesfinu.com 

Data final do relatório:  21 Fev. 2020 

Data da última auditoria (CB ): 21 Fev. 2020, Alcácer do Sal 

Nome da entidade certificadora:  NEPCon 

Tradução do inglês: Português  

Normas do SBP utilizadas: Standard 1, Standard 2, Standard 4, Standard 5 

Weblink das normas utilizadas: https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards 

SBP- Avaliação de risco regional:  Aplicável (RRA- PP2) 

Weblink do SBE:  www.gesfinu.com 

Standard 1: 

Indique como a avaliação atual se encaixa dentro do ciclo de avaliação da base de abastecimento 

Avaliação (Inicial) 
 

Primeiro 
Acompanhamento 
 

Segundo 

Acompanhamento 

 

Terceiro 

Acompanhamento 
 

Quarto 

Acompanhamento 
 

☐ ☐ ☐  ☐ 

 

Standard 2, Standard 4, Standard 5:  

Indicate how the current evaluation fits within the cycle of Supply Base Evaluations 

Main (Initial) 
Evaluation 

First 
Surveillance 

Second 
Surveillance 

Third 
Surveillance 

Fourth 
Surveillance 

☐ ☐ ☐ ☐  

http://www.gesfinu.com/


Focusing on sustainable sourcing solutions 

SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs v1.3   Pág. 2 

2 Descrição da Base de Abastecimento   

2.1 Descrição geral 
 
A área de floresta Portuguesa é cerca de 3 154 800 hectares (Perfil florestal, Nov. 2018). Segundo o ICNF (Instituto da Conservação 
da Natureza e Florestas), o uso do solo da floresta é o uso dominante do continente (36% Segundo o 6º Inventário Florestal 
Nacional). Cerca de 70% do território continental de Portugal é constituído por áreas florestais, onde 92% das florestas estão 
localizadas em terrenos privados, 6% em terras comunitárias e apenas 3% em áreas públicas (Perfil florestal, Nov. 2018, baseado 
no 6.º Inventário Nacional Florestal). 
 
Os tipos de áreas florestais presentes em Portugal continental são plantações, florestas semi-naturais e naturais. 
 
Distribuição das áreas de solos em Portugal (Perfil florestal, Nov. 2018, baseado no 6.º Inventário Nacional Florestal): 
 

▪ Florestas - 35% 
▪ Matos e Pastagens - 31% 
▪ Agricultura - 25% 
▪ Urbano - 5% 
▪ Águas interiores - 2%  
▪ Improdutivos - 2% 
 

 
Verificou-se que em 2015 o uso florestal do solo representava o uso dominante em Portugal continental, ocupando 35% do território 
continental. A seguinte classe de uso, com maior área são os matos e pastagens, que correspondem a 31%. As áreas agrícolas 
correspondem a 24% do continente. 
 
 
Distribuição das áreas totais Portuguesa por espécie/grupo de espécies: 
 

▪ Eucalipto - 26% 
▪ Pinheiro-bravo - 23%  
▪ Sobreiro - 23%  
▪ Azinheira - 11%  
▪ Pinheiro-manso - 6% 
▪ Outras folhosas - 6% 
▪ Outras coníferas - 2% 
▪ Quercus spp. - 2% 
▪ Castanheiro - 1% 

 
A floresta do Continente é dominada por espécies autóctones, salientando-se os carvalhos (incluindo sobreiro e azinheira, cerca 
de 36% do total) e os pinheiros (cerca de 30%). Os eucaliptais ocupam 26% da superfície florestal e a restante área é distribuída 
por espécies de menor expressão (incluindo castanheiros, alfarrobeira, acácias, medronheiro, choupos, espécies ribeirinhas e 
outras resinosas) (Perfil florestal, Nov. 2018, baseado no 6.º Inventário Nacional Florestal). 
 
As áreas de gestão florestal portuguesas são protegidas da exploração ilegal e outras atividades não autorizadas. 
 
As principais ameaças indicadas pela WWF incluem a conversão continuada destas areas florestais para agricultura, pastagens 
ou áreas urbanas. Referem ainda os fogos frequentes, a exploração de manchas de florestas remanescentes de floresta natural, 
o uso de espécies exóticas e pastoreio excessivo. Em relação a este indicador Portugal pode considerar-se uma área de baixo 
risco. 

www.panda.org/about_our_earth/ecoregions/mediterranean_forests_scrub.cfm 

www.icnb.pt 
 
Em Portugal, a legislação em vigor proíbe a conversão de florestas naturais em plantações (Decretos de 1901 e 1903 do Regime 
Florestal, Decreto-Lei n. º 166/2008, de 22-08 sobre a Reserva Ecológica Nacional, Decreto-Lei n. º 254/2009, de 24-09 sobre o 
código Florestal e Decreto-Lei n. º 169/2001, de 25-05 relativo ao sobreiro e azinheira). 
 
Para além disso, as alterações do uso do solo após os incêndios florestais são regulamentadas por lei (Decreto-Lei n. º 254 / 2009, 
de 24-09, Código Florestal e Decreto-Lei n. º 169/2001, de 25-05.); As alterações devem ser comunicadas à Autoridade Florestal 
Nacional (AFN). 

As florestas naturais são classificadas como habitats, sendo salvaguardadas por outro regime legal que é ainda mais limitador. Os 
resultados do último Inventário Florestal Nacional (2013) mostram um aumento da área florestal; 
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A legislação não permite conversão de florestas naturais, após incêndios florestais e qualquer alteração deve ser comunicada à 
Autoridade Florestal Nacional. Há também legislação para proteger as zonas húmidas, terras de turfa, e áreas protegidas de 
elevada biodiversidade. 

A matéria-prima recebida pela Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda é proveniente de fornecedores de terras privadas ou 
florestas da Autoridade Nacional. 

O DL n.º 33/96, de 17 de agosto, define as bases da Política Florestal nacional e os fundamentos da Política Florestal nacional, 
incluindo os fundamentos para o desenvolvimento e fortalecimento de instituições e programas para a gestão, conservação e 
desenvolvimento sustentável das florestas e recursos naturais associados. sistemas destinados a atender às necessidades da 
comunidade, um quadro de ordenamento do território. (DL n. ° 254/2009, de 24-09, - Código Nacional Florestal, revogado pelo DL 

n.º 12/2012). 

O manifesto de abate, desramação e circulação de madeira de coníferas, prevista no artigo 6º do Decreto-Lei n. º 123/2015, de 3 
de julho, deve ser obrigatoriamente previsto antecipadamente sempre que; a) haja um corte, ou transporte de madeira do abate 

de coníferas afetadas pelo NMP em território continental, b) haja poda de coníferas hospedeiras em território continental. 

O novo quadro jurídico aplicável à colheita, transporte, armazenamento, transformação, importação e exportação de Pinus pinea 
L. em território continental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 77/2015, de 12 de maio, entrou em vigor em 10 de agosto de 2015. 

Os regulamentos exigem que o ICNF seja notificado antecipadamente e qualquer atividade ou operação económica envolvendo 
colheita, transporte, armazenamento, transformação, importação e exportação de Pinus pinea L. e que aqueles que realizam essas 

atividades sejam registados. 

O quadro legal aplicável à aplicação de resina e a circulação de resina de pinheiro em território continental foi aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 181/2015, datado de 28 de agosto. Esta lei está vigente desde de 28 de Setembro de 2015, com exceção dos 
artigos 6º a 9º, "notificação prévia" e "registo de um operador de resina", que são efetivos a partir de 1º de janeiro de 2016.  
Os regulamentos exigem que o ICNF tenha conhecimento prévio da extração de resina de pinheiro, importação e exportação, bem 
como transporte, armazenamento e entrada em um estabelecimento para a transformação primária industrial, e que os operadores 
de resina estão sujeitos a registo. 
 
As florestas portuguesas são influenciadas pelo clima e geografia, entre outros fatores, sendo significativamente diferentes no 
Norte e no Sul. O Norte é principalmente montanhoso e influenciado pelo clima atlântico. Aqui há florestas de carvalho de Quercus 
pyrenaica, com assentamentos de Cytisus sp. e várias espécies invasivas, como a Acacia sp .. O Sul é caracterizado por planícies 
e menos relevo. As florestas mediterrâneas endêmicas de Portugal são caracterizadas por florestas de carvalho (Quercus robur e 
Quercus rotundifolia) com vários tipos de vegetação. Os pinheiros (Pinus pinaster e Pinus pinea) e Eucaliptos (Eucalyptus globulus) 
existem em todo o território, bem como arbustos abundantes de Cystus ladanifer e Arbutus unedo (fonte: Godinho-Ferreira et al., 
2005). 

Todos os tipos de áreas florestais apresentadas em Portugal continental podem ser plantações, florestas semi-naturais e naturais. 
A área florestal Alentejana pode ser dividida em floresta pública, floresta privada e áreas florestais públicas e privadas dentro de 
áreas protegidas. 

As florestas públicas são geridas pelo Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). 

Desde 1988, existe em Portugal um Decreto-Lei n. ° 174/88, de 17 de Maio, que exige uma licença de corte para cortar e extrair 
árvores para venda ou para processamento industrial. O objetivo é promover a informação estatística necessária, contribuir para 
alcançar uma produção sustentável de matéria-prima e aumentar a eficiência da gestão florestal pública, promovendo qualquer 
intervenção no mercado para corrigir desequilíbrios entre oferta e a procura de madeira. 
 
Um dos objetivos do Planeamento Florestal Regional é a definição da área mínima das unidades de gestão florestal, acima da qual 
são obrigados a basearem a sua gestão em Planos de gestão florestal (PGF), elaborados de acordo com as regras definidas pelo 
Decreto-Lei nº 205/99 de 9 de junho. O uso de planos de gestão florestal é uma realidade na maior parte da área florestal 
alentejana. Algumas unidades de gestão agro-florestal, onde os efeitos da economia de escala estão presentes, são exemplo 
disso. A não generalização deste tipo de instrumento para suportar a gestão é essencialmente devido ao facto de que os lucros 
alcançados serem nulos ou mesmo negativos quando as unidades de gestão estão numa linha de base inferior de dimensão e 
complexidade. 
 
O primeiro objetivo da gestão florestal é melhorar a produção (madeira e pinhas / pinhões). A metodologia estratégica de 
planeamento florestal permite a integração de duas atividades de silvicultura diferentes (produção madeireira e produtos florestais) 
e a escolha do melhor em cada unidade. 
 
A madeira e a resina constituem os produtos florestais mais lucrativos financeiramente, que visam as diversas atividades, como 
serrações, produção de pasta de papel, celulose ou energia, entre muitos outros (Plano Director Municipal de Penacova, 
Caracterização Florestal, abril de 2015). 
 
O Pinheiro Manso Mediterrânico, Pinus pinea L. (Pinaceae), é uma das espécies mais apreciadas na bacia mediterrânea devido 
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aos múltiplos produtos e funções que oferece (produção de madeira e frutas, resinas, proteção do solo, biodiversidade ou 
paisagem). A atividade mais interessante do ponto de vista económico é a produção de pinhão. 
 
As florestas de Pinheiro Manso foram utilizadas desde os tempos antigos como fonte de madeira, pinhões comestíveis, lenha, 
cascas e resinas. As florestas fornecem um importante serviço ecológico, paisagístico e recreativo, devido à sua capacidade de 
crescimento em dunas continentais e costeiras, têm sido amplamente utilizadas como protetores contra a erosão do solo. 
 
Os pinhais são geridos sob princípios multifuncionais desde o final do século XIX. A extração da casca, o corte de resina e a poda 
para lenha são práticas abandonadas em florestas de pinheiros. Os preços da madeira para estas espécies caíram recentemente 
assim, a produção de pinha e a extração do pinhão tornaram-se resultados mais interessantes e rentáveis dessas florestas. 
 
Hoje em dia, a colheita de pinhas, a posterior extração industrial de pinhões e o mercado são atividades economicamente rentáveis, 
promovendo o aumento do emprego nas regiões do sul de Portugal. 
 
Foram realizadas extensas pesquisas e desenvolvimento em biologia, ecologia e silvicultura das espécies e, em particular, na 
pinhas e pinhão. 
 
Os desbastes assumem especial importância nas madeiras macias, e a madeira jovens de má qualidade, requerendo uma 
plantação em densidades relativamente altas, para formar menos madeira juvenil por árvore e aumentar a competição intra-
específica, favorecendo o aumento da altura e a poda natural. Reduz-se a densidade de corte para concentrar o potencial de 
crescimento das melhores árvores no futuro. Atualmente o desbaste na floresta de Pinus pinea, visa promover a produção de 
pinhas. 
 
Uma desramação consiste na remoção de ramos mortos ou vivos, abaixo da coroa, promovendo a formação de árvores altas, sem 
imperfeições (Alves, 1988). Hoje em dia, os desbastes estão em Floresta jovem de Pinus pinea são feitos em ramos que podem 
ser superiores a 30-40 cm. 
 
 
O Pinus pinaster é uma espécie de crescimento rápido, intolerante à sombra. O Pinus pinaster tem maior resistência e tem sido 
usado em Portugal, em áreas férteis muito pequenas (como é caso de algumas dunas) nas montanhas do norte e do centro. 
Devido aos incêndios florestais e aos problemas fitossanitários, o pinheiro, no último Inventário Florestal Nacional, diminuiu 263.000 
hectares entre 1995 e 2010. Ocupou em 2010, cerca de 714 445 000 hectares (IFN 6). Na poda de pinho marítimo, o objetivo é 
obter a produção de madeira de melhor qualidade (serração, papel etc.). 
 
 
A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda, recebe a maioria da madeira de manutenção de Pinus pinea. As práticas de gestão 
florestal consistem em limpar as árvores, o solo e promover o crescimento do pinheiro. Os produtos florestais derivam da mesma 
espécie, madeira e pinhão (Pinus pinea). 
 
Toda a matéria-prima recebida pela Pellets Power 2- Produção de Pellets Lda é classificada como Madeira Controlada FSC® 
(incluída nas auditorias internas a fornecedores) e alguma percentagem como FSC® 100%. 
 
De acordo com o FSC® (Forest Stewardship Council), desde 2011 que Portugal foi considerado um país de baixo risco para as 
seguintes categorias: 
 

▪ Madeira explorada ilegalmente; 
▪ Madeira explorada em violação dos direitos tradicionais e civis; 
▪ Madeira explorada em florestas nas quais os altos valores de conservação são ameaçados pelas atividades de gestão; 
▪ Madeira explorada em florestas em processo de conversão para plantações ou para usos não florestais do solo; 

▪ Madeira proveniente de florestas nas quais foram plantadas árvores geneticamente modificadas. 

 
A Pellets Power 2 recebe madeira na sua maioria numa área próxima à instalação, esta área tem características específicas, 
diferentes da área restante de floresta nacional. 
 
 
Algumas dessas áreas florestais são certificadas pelo FSC® e/ou PEFC. Toda a matéria-prima recebida pela Pellets Power 2-
Produção de Pellets Lda é avaliada como FSC®-Controlled Wood com o Código de Madeira Controlada: APCER-CW-150116, e 
alguma percentagem é FSC® 100%. 

A maioria dos fornecedores de madeira Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda, trabalham com as organizações de produtores 
florestais (OF). As organizações de produtores florestais são um elemento central na representação dos interesses dos 
proprietários e gestores da floresta, desempenhando um papel importante no apoio aos proprietários e produtores florestais para 
alcançar as boas práticas de gestão florestal. 

A matéria-prima recebida é de fornecedores privados ou florestas de autoridades nacionais, podendo ser encontradas as seguintes 
situações: 



Focusing on sustainable sourcing solutions 

SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs v1.3   Pág. 5 

▪ Florestas da Autoridade Nacional - limpezas florestais / propriedades (para evitar incêndios, doenças de madeira etc ...);  
▪ Fornecedores privados com pequenas propriedades (para evitar incêndios e valorizar economicamente quantidades da 

sua matéria-prima, etc.) (fornecedores locais); 
▪ Os fornecedores usam as propriedades florestais para produção de pinhões (fornecedores locais); 
▪ 100% de material FSC® certificado é muito residual uma vez que o preço da matéria-prima de áreas certificadas é 

elevado. A opção é garantir a madeira controlada FSC® no caso de pequenos fornecedores de terras (ou seja, a maioria 
dos fornecedores de Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda); 

▪ As áreas certificadas de eucalipto são principalmente destinadas a outras indústrias que podem acompamhar preços 

mais altos de matérias-primas, tais como indústria do papel. 

 

CITES tem uma lista com um número considerável de espécies de plantas protegidas para Portugal, porém, a lista não inclui 

nenhuma espécie de árvores. A “Red List” do IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)  

indica centenas de espécies para o território continental Português, mas não inclui nenhuma espécie de árvores. 

 

Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda matéria-prima é caracterizada como: 

▪ Nenhuma das espécies recebidas é citada na CITES Pinus pinea; Pinus pinaster; Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus 
, Acacia dealbata, Acacia melanoxylon). 

▪ A matéria-prima da Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda é de cerca de 90% de Pinus pinea e o restante é de 10% 
(Pinus pinaster, Eucalytus, etc ...) 

▪ A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, a Lda trabalha com muitos fornecedores que têm a sua própria floresta, devendo 
eles certificarem-se que a propriedade está limpa (obrigação legal). 

 
Em 2019, 14% da matéria-prima recebida foi Controlled feedstock e 86% Compliant feedstock.  
A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda recebeu na categoria de matérias-primas secundárias cerca de 0,132% do total de 
matéria-prima recebida. 
 
 
Em 2019, o material primário da floresta incluiu: rolaria de baixa qualidade, ramos, madeira de limpeza fitossanitária; desbastes; 
topo de árvores (98,2%) e madeira proveniente de especies de cultura de energia florestal de curta rotação, eucalipto (1,171%). 
 
A matéria-prima primária é proveniente diretamente da floresta sob a forma de rolaria / ramos com madeira de baixa qualidade de 
cerca de 30 fornecedores (2019). 
 
 
Não existem árvores em Portugal pertencentes ao grupo CITES. Também não foi encontrado nenhum efeito direto na colheita ou 
gestão florestal em relação às espécies listadas na CITES. 
 
 
Em Portugal, mais de 268 824 ha de área florestal foram certificadas no âmbito do regime PEFC e 473 179 ha sob o esquema 
FSC® (CBD Fifth National Report – Portugal, 2015, https://www.cbd.int/doc/world/pt/pt-nr-05-pt.pdf), FSC fact & figures Dec. 4 
2019).). 
 
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/PT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cbd.int/doc/world/pt/pt-nr-05-pt.pdf)
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/PT
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                                      Áreas nacionais protegidas Portuguesas (http://www.icnf.pt/portal/ap, consultado em 10/02/2020) 

 

A produção nacional de mandeira apenas é suficiente para suprir 80% das necessidades da indústria. 

Como pincipais industrias na área da madeira destacam-se as de pasta de papel, paineis de madeira aglomerada e 

MDF, produtores de pellets e mobiliário. 

Todos os anos as empresas que transformam o pinho ou fabricam pasta de papel têm de importar cerca de 20% 

das necessidades de madeira de eucalipto ou Pinheiro-bravo. 

 

http://www.icnf.pt/portal/ap
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2.2 Medidas tomadas para promover a certificação do 
fornecedor de matéria-prima 

A Pellets Power 2- Produção de Pellets, Lda promove uma gestão florestal sustentável no âmbito da sua certificação COC 
(FSC®    CW / FSC®  100%). A Pellets Power 2 (dentro da certificação multisite do grupo Gesfinu SGPS) tem desde 2012 a 
certificação FSC® da cadeia de custódia e certificação FSC® para a madeira controlada, realizando anualmente um programa 
de auditoria aos fornecedores (auditorias de verificação da cadeia de abastecimento da madeira) cujo objectivo é verificar as 
evidências (documentação) da origem matéria-prima recebida na instalação fabril. O processo de auditoria inclui visitas de 
campo (inspeções) em que são selecionados fornecedores anualmente, e cujo objetivo é a verificação da origem do material 
fornecido, e outras evidências relativas à quantidade, qualidade, veracidade dos documentos de transporte, entre outros itens, 
para ir de encontro aos requisitos da Madeira Controlada FSC®. 
 
 
Os procedimentos são definidos internamente com apoio de instruções e procedimentos. 
 
Embora Portugal seja classificado pelo FSC® como um país de baixo risco, a Pellets Power 2- Produção de Pellets, Lda    
optou por manter as inspeções em campo e trabalhar com os seus fornecedores de matéria-prima para verificar as evidências 
e comprovar que toda a madeira é FSC® CW, ao mesmo tempo, verificar requisitos de qualidade e higiene, saúde e 
segurança no trabalho, assim como avaliar alguns requisitos ambientais. O programa de auditorias FSC® CW a fornecedores 
envolve as empresas (de gestão florestal) para implementar as melhores práticas de sustentabilidade na floresta. 
 
A Pellets Power 2- Produção de Pellets, Lda   tenta comprar matéria-prima certificada FSC® 100%, mas neste caso, existe 
um o aumento substancial do preço de compra. Todas as matérias-primas recebidas na Pellets Power 2- Produção de Pellets, 
Lda    são avaliadas como a madeira controlada FSC® (incluídas na nossas auditorias internas a fornecedores), e alguma 
percentagem pode ser considerada FSC® 100%. 
 
Em Portugal as florestas sempre desempenharam um papel importante na economia e na sociedade. A maioria dos 
fornecedores de madeira da Pellets Power 2- Produção de Pellets, Lda, trabalham com organizações de Produtores 
Florestais. 
 
Várias espécies acima mencionadas (Pinus pinea, Pinus pinaster, Eucalyptus globulus, etc.. ), têm interesse comercial, para 
serrações, cortiça, celulose ou outros itens, e precisam de ser  contrabalançados com os valores culturais e recreativos. 
 
A Pellets Power 2- Produção de Pellets, Lda, recebe material proveniente de operações de limpeza de florestas e manutenção 
da plantação de coníferas (incluindo madeira, pinhas, ramos, folhas, desbastes e casca). Por outro lado, existem apoios 
financeiros governamentais que promovem projectos florestais e que incentivam a gestão das florestas, em que os 
fornecedores precisam de demonstrar as boas práticas de gestão florestais para que os mesmos sejam aprovados. 
http://www.icnf.pt/portal/florestas/gf/opf/resource/doc/dcnf-c-list 
 
No caso de Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda, existe um contato direto entre o responsável de compra de matérias-
primas e os fornecedores que permite alertar os fornecedores sobre as vantagens de boas práticas florestais, bem como 
sobre a certificação da própria area florestal. Para além disso, é transmitido aos fornecedores os requisitos dos clientes 
quanto à rastreabilidade da origem da matéria-prima, sustentabilidade e a vantagem e reconhecimento das áreas e Floresta 
certificadas. Ao mesmo tempo, o responsável pelo cadeia de responsabilidade FSC® responsável e responsável pela compra 
de matérias-primas participaram em formação/ Workshops de certificação florestal para melhorar os seus conhecimentos 
nesta área. 

 

 

2.3 Programa de amostragem de corte final 
Não aplicável. A Pellets Power 2 não usa madeira de corte final com mais de 40 anos devidos ao Elevado preço/qualidade. 
Este tipo de material é absorvido na totalidade por outras indústrias. 

 

2.4 Fluxograma das entradas de matéria-prima [opcional] 
 

http://www.icnf.pt/portal/florestas/gf/opf/resource/doc/dcnf-c-list
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2.5 Quantificação da Base de Abastecimento 
 

Base de Abastecimento (BA) - Portugal 
a) Área total da base de abastecimento 3,2 milhões de ha: Área cumulativa de todos os tipos de florestas dentro da BA 
b) Tipo de proprietário (ha): Floresta privada - 3,1 milhões de ha; Floresta pública – 0,1 milhões de ha 
c) Tipologia de floresta Floresta por tipo (ha): Floresta Mediterrânea 3,2 milhões de ha 
d) Tipo de gestão florestal (ha): Floresta de regeneração natural: 2,3 milhões de ha; Floresta plantada: 0,9 milhões de ha  

e) Esquema de certificação florestal (ha): FSC® – Floresta certificada – 473 179 ha (FSC facts & figures Dec. 4, 2019) 
and PEFC-floresta certificada – 268 824 ha (PEFC Annual Report 2019) 

Armazenamento  
 

f) Volume total de matéria-prima: (0 – 200,000 toneladas) (1) 

▪ Desbaste de florestas (semi-) naturais: 77.47% 
▪ Árvores em fim de vida: 11.29% 
▪ Corte final de florestas (semi) naturais: 6.02% (2) 
▪ Desbaste de plantações: 3.32% 
▪ Outras árvores de parques ou paisagens: 1.18% 
▪ Corte final de plantações: 0.39% (2) 
▪ Rolaria de curta rotação: 0.28% 
▪ Resíduos de processamento: 0.13% 

 (2) Apesar de esta classificação ser usada no SAR  não significa que a Pellets Power 2 usa madeira de corte final com mais de 

40 anos. Ver ponto 2.3 Programa de amostragem de corte final) 

 

g) Volume de matéria-prima primária: (0 – 200,000 toneladas) (1) 

▪ Desbaste de florestas (semi-) naturais: 77.47% 
▪ Árvores em fim de vida: 11.29% 
▪ Corte final de florestas (semi) naturais: 6.02% (2) 
▪ Desbaste de plantações: 3.32% 
▪ Outras árvores de parques ou paisagens: 1.18% 
▪ Corte final de plantações: 0.39% (2) 
▪ Rolaria de curta rotação: 0.28% 

(2) Apesar de esta classificação ser usada no SAR  não significa que a Pellets Power 2 usa madeira de corte final com mais de 40 

anos. Ver ponto 2.3 Programa de amostragem de corte final) 

 
h) Lista de percentagem de matéria-prima primária (g), seguindo as seguintes categorias.   

Subdividido pelo SBP- esquemas de gestão florestais aprovados.  
Not certified to an SBP-approved Forest Management Scheme - 100% (FSC ®– Controlled feedstock) 

i) Lista de todas as espécies de stock primário: 
Acacia dealbata; Eucalyptus globulus; Eucalyptus rostrate; Eucalyptus camaldulensis; Pinus pinaster; Pinus pinea; 
Populus alba; Fraxinus angustifolia. 

j) Volume de stock primário proveniente de florestas primárias: 0 ton 
k) Lista de percentagem de stock primário proveniente de florestas primárias (i), seguindo as seguintes categorias.   

Subdividido pelo SBP- esquemas de gestão florestais aprovados:   

Certified to an SBP-approved Forest Management Scheme – 0  

Not certified to an SBP-approved Forest Management Scheme – 0 

l) Volume de matéria-prima secundária: origem e espécie: Portugal , Pinus pinaster 
1. Resíduos de serrações:0.132% 

m) Volume de matéria-prima terceária: 0 toneladas 

 

Origem: Portugal 

(1) Sensibilidade comercial: volumes específicos omitidos. Os volumes de matéria-prima divididos podem ser utilizados por terceiros para obter uma vantagem 
competitiva.  
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3 Requisitos da avaliação da base de 
abastecimento 

 

SBE completed SBE not completed 

 ☐ 

 

A SBE foi realizada com base na significante proporção de Floresta à volta da instalação que não é certificada.  
 
A avaliação consistiu na determinação da legalidade e sustentabilidade da matéria-prima recebida pela Pellets Power 2 -Produção 
de Pellets, Lda. 
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4 Avaliação da base de abastecimento 

4.1 Âmbito 
 

O objetivo da avaliação de risco é abranger a região do Alentejo. A Pellets Power 2 considerou apenas a região que recebe 
madeira. A área de receção de matérias-primas considerada, inclui 31 551,2 km² de Alentejo (NUTS II). A maioria dessas áreas é 
coberta por um plano de gestão florestal, na qual trabalham empresas especializadas em gestão florestal. 
 
As principais matérias-primas e âmbito de aplicação desta avaliação de risco abrangem apenas Pinus Pinea e Pinus 
Pinaster proveniente de actividades de desramação e desbastes e são excluídos os cortes rasos. 
 
A avaliação de risco foi desenvolvida pela Pellets Power 2 para a principal espécie de matéria-prima recebida, primeiro Pinus Pinea 
(70%) e em segundo lugar o Pinus Pinaster (25%). 
 
A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda (dentro do sistema de certificação multisite da Gesfinu SGPS tem a certificação de 
Cadeia de Custódia FSC® e Madeira Controlada FSC® desde 2012 e anualmente realiza um programa de auditoria de 
fornecedores onde verifica e analisa evidências, sobre a documentação da origem de matéria-prima recebida. 
 
O processo de auditoria inclui visitas de campo (inspeções) nas quais é feita uma seleção de fornecedores e auditorias anualmente. 
O objetivo principal é verificar a origem do material fornecido, evidências relacionadas com à quantidade, qualidade, veracidade 
dos documentos de transporte, entre outros itens, para validar os requisitos da norma FSC® Controlled Wood. 
 
Os procedimentos são definidos internamente com suporte nas instruções de trabalhos e procedimentos. 
 
Embora Portugal seja classificado pelo FSC® como um país de baixo risco, a Pellets Power 2- Produção de Pellets, Lda optou por 
manter inspeções no campo e trabalhar com fornecedores de madeira para verificar as evidências e provar a origem da madeira 
controlada FSC® bem como questões de cariz ambiental, de qualidade e requisitos de SST. O programa de fornecedores de 
auditorias CW FSC® envolve as empresas (gestão florestal) para implementar as melhores práticas de sustentabilidade na floresta. 

A atualização do processo de auditoria foi feita obdecendo os requisitos da STD 01. 
 
Em 2019, foram avaliados cerca de 20% dos fornecedores. Para todos os fornecedores, a documentação exigida para cumprimento 
dos requisitos da STD 01 foi melhorada. 
 
Atualmente a Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda tem cerca de 60 fornecedores de Pinus pinea e Pinus pinaster. 
O âmbito da avaliação abrangeu toda a área de abastecimentos para a Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda, que considerou 
as fontes existentes e potenciais de primário, bem como o ponto de origem de matérias-primas. A avaliação da base de 
fornecimento coberta pela Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda incluiu a origem por processos de diligência e avaliação de 
risco para madeira controlada FSC®. A intenção da avaliação da base de abastecimento foi verificar o nível de risco quando 
comparado com os indicadores do SBP Standard 1. 

4.2 Justificação 
A maioria do abastecimento de matéria-prima esperado é proveniente de propriedades privadas e embora existam algumas 
explorações (fornecedores que são certificados / propriedades certificadas), a grande parte das propriedades que incluem floresta 
que não o são. Desta forma, considerou-se prudente avaliar todas as áreas sem exclusões. 

A área de abastecimento da Pellets Power 2 está incluída numa avaliação de risco, onde os requisitos legais aplicáveis em toda a 
base de abastecimento são semelhantes e as práticas florestais também são similares. 

Esta revisão e análise foi concluída comparando a existência, eficácia e aplicabilidade de estatutos / regulamentos, estabelecendo 
as melhores práticas de gestão florestal e reconheceu a pesquisa de fontes respeitáveis para determinar a conformidade e 
classificação do risco em relação aos Critérios 1 e 2 da Norma SBP Standard 1. 

 

4.3 Resultados da Avaliação de Riscos 
A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda identificou os seguintes indicadores como não especificados: 
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Riscos não especificados: 

▪ 2.1.1 O produtor de biomassa implementou sistemas e procedimentos de controle adequados para verificar se as 
florestas e outras áreas com altos valores de conservação são identificadas e mapeadas.  

▪ 2.1.2 As potenciais ameaças para as florestas e outras áreas com altos valores de conservação do gestão florestal 
são identificadas e abordadas. 

▪  2.2.3 Os principais ecossistemas e habitats são conservados ou postos de lado do em relação ao seu estado natural 
(CPET S8b). 

▪ 2.2.4 A biodiversidade é protegida (CPET S5b). 
▪ 2.3.2 É fornecida formação adequada para todo o pessoal, incluindo funcionários e contratados (CPET S6d). 
▪ 2.8.1 São colocadas em prática medidas apropriadas que salvaguardem a saúde e segurança dos trabalhadores 

florestais (CPET S12). 

Todos os outros indicadores foram considerados de baixo risco (ver Anexo 1: Resultados detalhados para os indicadores de 

avaliação da base de fornecimento) 

Tabela 1. Visão geral dos resultados da avaliação de risco de todos os Indicadores (antes do SVP) 

 
Indicador 

Classificação inicial do risco 
 

Indicador 

Classificação inicial do risco 

Especificado  

Baixo 

Não 
especificado 

 
Especificado  

Baixo 

Não 
especificado 

1.1.1 
 X   

2.3.1 
 X  

1.1.2 
 X   

2.3.2 
  X 

1.1.3 
 X   

2.3.3 
 X  

1.2.1 
 X   

2.4.1 
 X  

1.3.1 
 X   

2.4.2 
 X  

1.4.1 
 X   

2.4.3 
 X  

1.5.1 
 X   

2.5.1 
 X  

1.6.1 
 X   

2.5.2 
 X  

2.1.1 
  X  

2.6.1 
 X  

2.1.2 
  X  

2.7.1 
 X  

2.1.3 
 X   

2.7.2 
 X  

2.2.1 
 X   

2.7.3 
 X  

2.2.2 
 X   

2.7.4 
 X  

2.2.3 
  X  

2.7.5 
 X  

2.2.4 
  X  

2.8.1 
  X 

2.2.5 
 X   

2.9.1 
 X  

2.2.6 
 X   

2.9.2 
 X  

2.2.7 
 X   

2.10.1 
 X  

2.2.8 
 X   

 
   

2.2.9 
 X   
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4.4 Resultados do Programa de Verificação a Fornecedores 
Os resultados da avaliação de risco indicam o risco classificado como "risco baixo ou não especificado". 
 
Em 2016, 15% dos fornecedores foram avaliados e, em 2017, 2018 e 2019, 20%. Os últimos resultados mostram que o risco não 
especificado avaliado em propriedades florestais de auditoria foi considerado de baixo risco e os requisitos foram 
predominantemente cumpridos. O objectivo da Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda é continuar a aumentar o número de 
auditoria de campo para verificar o risco na avaliação inicial de risco regional. 
 
Para avaliar os riscos não especificados identificados na avaliação de risco, as avaliações de campo realizadas no âmbito da SBP 
tiveram como objetivo principal: a recolha de informações durante auditorias de verificação de campo de aspectos de segurança 
ocupacional e identificação e proteção de valores de conservação, proteção de biodiversidade (entrevistas a trabalhadores, 
visualização no local e questionários verbais e documental). Para apoiar os operadores florestais, a Pellets Power 2 - Produção de 
Pellets, a Lda desenvolveu um guia para boas práticas de trabalho florestal e de segurança no trabalho. 
Antes da auditoria de campo, o fornecedor e / ou a terra do proprietário fornecem documentação da área florestal/ propriedade e 
a Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda efetua pesquisas para identificar e caracterizar o local. No campo, os aspectos 
técnicos do tipo de operação são revistos, sendo seguidos pela lista de verificação desenvolvida pela Pellets Power 2 - Produção 
de Pellets, Lda com questõess, tais como identificação e proteção de altos valores de conservação, proteção da biodiversidade, 
proteção de espécies, plano de gestão florestal plano, legislação aplicável, regulamentos municipais ou diretrizes aplicáveis e 
documentação que comprove e apoie na verifcação desses itens. Os aspectos de segurança foram inicialmente avaliados por 
documentação legal obrigatória e depois vistos no campo. Para os indicadores n.º 2.3.2 e 2.8.1, verificou-se que, em geral, o uso 
/ disponibilidade de equipamentos para segurança individual pelo fornecedor foi implementado, uma vez que os trabalhadores 
possuíam o equipamento de segurança mínimo e estavam familiarizados com o seu uso. Todos os operadores se encontravam 
registrados como operadores florestais e sob conformidade legal (por exemplo: EUTR). 
 

▪  2.3.2 É fornecida formação adequada para todo o pessoal, incluindo funcionários e contratados (CPET S6d). 
▪  2.8.1 São colocadas em prática medidas apropriadas que salvaguardem a saúde e segurança dos trabalhadores 

florestais (CPET S12). 
 
Foi enviado um documento com informações sobre as boas práticas de segurança no trabalho e de gestão florestal aos 
fornecedores, alertando-os sempre sobre a importância do uso apropriado de equipamentos para segurança individual e as suas 
vantagens. 
 
Para os AVC, existe uma lista de verificação interna elaborada para a identificação e avaliação de campo dos AVC nos sites 
verificados, com base na documentação geral. Antes de cada visita, é efetuada uma pesquisa de informações existentes relevantes 
para serem verificadas na visita de campo. 
 

▪ 2.1.1 O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controle adequados para verificar que as 
florestas e outras áreas com altos valores de conservação são identificadas e mapeadas e 2.1.2 As ameaças potenciais 
para florestas e outras áreas com altos valores de conservação do manejo florestal são identificadas e abordadas. 

▪  2.2.3 Os principais ecossistemas e habitats são conservados ou reservados em seu estado natural (CPET S8b). 
▪ 2.2.4 A biodiversidade está protegida (CPET S5b). 

 
Durante a avaliação, verificou-se que os operadores / colaboradores estavam familiarizados com as medidas a serem 
implementadas para preservar o AVC diretamente relacionado à atividade florestal desenvolvida. 
Não foram detectadas não-conformidades para AVC, e os operadores globais identificaram as questões mais críticas a serem 
abordadas durante as operações de preservação do AVC, com riscos classificados como de baixo risco. 
Em relação aos aspectos ambientais, as medidas adotadas para evitar a contaminação do solo em relação a substâncias de 
natureza perigosa (por exemplo, lubrificantes de máquinas, recipientes, etc.) também foram avaliadas no campo. 
Em resumo, foi produzida uma matriz de qualificação de fornecedor com o resultado final de cada fornecedor avaliado, bem como 
sua classificação (aprovada / não aprovada). 
 
No caso das atividades florestais, que estão fora do escopo da avaliação de risco, estas são excluídas, e esta matéria-prima é 
considerada apenas a partir de SBP-Controlled feedstok. 
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4.5 Conclusão 
 
As principais matérias-primas e âmbito da avaliação de risco abrangeu apenas madeira de pinheiro (Pinus pinea e Pinus pinaster) 
proveniente de desbastes e desramações, e excluiu cortes rasos/cortes finais o que justifica o nível de risco obtido nos indicadores. 
O âmbito do SBE é apenas a região do Alentejo. A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, a Lda realiza auditorias aos seus 
fornecedores desde 2012, os fornecedores são envolvidos e já colaboraram com as avaliações da Pellets Power 2 - Produção de 
Pellets, Lda na madeira controlada e sistema de diligência devida. Os novos riscos não especificados são uma atualização desses 
sistemas, que foram bem recebidos pelos fornecedores. 
 
Devido ao fato das operações florestais consideradas no SBE serem homogéneas facilitou aas avaliações, o envolvimento e a 
consistência dos resultados obtidos, e a existência de informações práticas e teóricas sobre essas atividades, bem como a 
legislação de apoio. 
 
Em 2019, todos os requisitos estabelecidos para os fornecedores primários de matérias-primas corresponderam aos requisitos 
SBE. 
 
O sistema de mitigação de risco foi implementado e a Pellets Power 2 planeou avaliar a conformidade de todos os fornecedores e 
novos fornecedores com os requisitos da SBE. 
 
Existe um registo geométrico rural no Alentejo. As áreas florestais são maiores do que outras regiões de Portugal, as empresas 
florestais operam por longos períodos nas mesmas áreas, o que facilita o acesso à informação, bem como os resultados obtidos 
e a mitigação dos riscos. 
 
A existência de legislação efetiva e processos que orientam a indústria e os proprietários de terras na gestão sustentável das 
florestas também são um forte apoio. 
 
 
Na área do Alentejo, os inventários florestais mostram o aumento da área florestal no caso de Pinus pinea e uma redução no caso 
de Pinus pinaster, devido a problemas fitossanitários e incêndios. 
 
 
As comunidades locais beneficiam do impacto económico das atividades de gestão das propriedades florestais. 
 
 
Em conclusão, o abastecimento de matérias-primas para a produção de pellets obedece aos requisitos da SBP (01/02), dentro do 
âmbito da SBE. 
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5 Avaliação do processo de abastecimento 
Para desenvolver o sistema de avaliação e mitigação dos riscos da SBE, procedimentos e ações a Pellets Power 2 recorreu a 
recursos humanos internos para desenvolver, completar e monitorizar a base de abastecimento de matéria-prima (SBE). O SBE 
foi desenvolvido pela equipa Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda, que possui experiência em meio ambiente, 
sustentabilidade e qualidade em áreas florestais (FSC® / PEFC). A contribuição externa foi dada pela empresa subcontratado de 
serviços de saúde e segurança no trabalho. 

 
O desenvolvimento do sistema de mitigação SBP SBE é baseado na experiência com sistemas ISO 9001 e ISO 14001, Green 
Gold Label, sistema FSC®. 

 
A equipa interna atribuída a este processo (incluindo - consulta) é composta por um Mestre em Engenharia do Ambiente e um 
Mestre em Engenharia florestal (com conhecimento florestal suficiente na área considerada no SBE e trabalhos florestais 
desenvolvidos nessa região). 

 
A consulta das partes interessadas começou em junho de 2016 para algumas partes interessadas. A avaliação de risco foi depois 
de melhorada e uma nova consulta foi realizada em 21 de dezembro. Em janeiro de 2017, algumas partes interessadas foram 

consultadas de forma consistente (por telefone e e-mail). 

 
Foram consultadas 66 partes interessadas relevantes. 

Foram recebidas 8 respostas relativas aos principais indicadores e os quais tiveram uma resposta bastante positiva, dando 
classificação de baixo risco para alguns dos riscos iniciais não especificados. 
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6 Consulta das partes interessadas 
O processo de consulta das partes interessadas consistiu numa análise de uma área única (Alentejo). Foram selecionadas as 
principais partes interessadas, tendo em consideração as suas atividades e conhecimentos na gestão florestal e / ou na base de 
abastecimento de matéria-prima. 

Inicialmente, a Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda identificou alguns dos fornecedores que trabalhavam na região e 
forneciam matérias-primas para instalação, bem como associações de proprietários de florestais locais. De seguida, realizou-se 
uma pesquisa de entidades que poderiam ter um contributo significativo e impacto nessas matérias-primas, tais como institutos 
florestais nacionais e governamentais, e representantes de esquemas de certificação florestal, etc. 

A primeira consulta foi realizada via e-mail de 08.06.2016 e 09.09.2016, mas nas semanas seguintes houve contatos telefónicos 

para esclarecer o âmbito do estudo. As respostas/comentários do questionário foram recebidos por e-mail. 

A primeira consulta (junho de 2016) considerou todas as matérias-primas (Pinus pinaster / Pinus pinae) e todos os riscos foram 
classificados como "Baixo Risco". 

A segunda consulta foi realizada via e-mail a partir de 21.12.2016 (durante um mês), mas durante as semanas seguintes, houve 
também contatos telefónicos para esclarecer o âmbito do estudo. As respostas / comentários do questionário foram recebidos por 
e-mail. 

De acordo com a classificação do nível de risco, poderíamos ter: 

▪ Baixo risco: um indicador deve ser classificado como de baixo risco se houver um risco insignificante de 
não conformidade com o indicador. 

 
▪  Risco especificado: todos os indicadores que não podem ser classificados como risco baixo ou risco não 

especificado são classificados como risco especificado. Medidas de mitigação são necessárias para 
qualquer indicador que seja classificado como risco especificado. 
 

▪  Risco não especificado: um indicador deve ser classificado como risco não especificado se não houver 
provas suficientes durante a RA para classificá-lo como risco especificado ou baixo risco. Nota: Um indicador 
só pode ser classificado como risco não especificado durante a RA. 

 
A empresa contactou por email as partes interessadas a 21 de dezembro de 2016. Foram recebidas algumas respostas,  as quais 

tiveram uma retorno positivo. 

Este processo revelou que algumas partes interessadas não estavam de forma global preocupadas com a avaliação de risco ou 
com as atividades de florestais associadas ao abastecimento de matéria-prima. 

 
Enquanto a primeira consulta do RA abrangeu todas as atividades relacionadas a Pinus pinea e Pinus pinaster, a segunda consulta 
da RA incluiu apenas algumas atividades dessas espécies. Na primeira versão foram considerados todos os indicadores como de 

baixo risco e na segunda versão 6 como riscos não especificados (ver abaixo). 

 
6 riscos não especificados: 

▪ 2.1.1 O produtor de biomassa implementou sistemas e procedimentos de controle adequados para verificar se as florestas 
e outras áreas com altos valores de conservação são identificadas e mapeadas. 

▪ 2.1.2 As potenciais ameaças para as florestas e outras áreas com altos valores de conservação do gestão florestal são 
identificadas e abordadas. 

▪ 2.2.3 Os principais ecossistemas e habitats são conservados ou postos de lado do em relação ao seu estado natural 
(CPET S8b). 

▪ 2.2.4 A biodiversidade é protegida (CPET S5b). 

▪ 2.3.2 É fornecida formação adequada para todo o pessoal, incluindo funcionários e contratados (CPET S6d). 

▪ 2.8.1 São colocadas em prática medidas apropriadas que salvaguardem a saúde e segurança dos trabalhadores florestais 
(CPET S12). 

 
Na primeira consulta, foram contactadas 10 partes interessadas (foram recidas 8 respostas), na segunda consulta foram 
contactadas 66 partes interessadas (21Dec2017) e algumas delas foram consultadas uma segunda vez (durante janeiro de 2017, 
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através de contacto telefónico). O questionário enviado na primeira consulta da RA foi reenviado para as 10 partes interessadas 
(2Fev2017) para entender a sua opinião sobre a segunda versão da RA.  

A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda considerou as 8 respostas aos questionários recebidas no prazo estabelecido (ver 
resultados na tabela 1/2/3). 

Nesta avaliação de risco foi considerada apenas uma zona específica de recepção, o Alentejo. Não foi efetuada para toda a área 

da floresta portuguesa, mas apenas para a realidade de Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda. 

A avaliação de risco foi desenvolvida pela Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda para as principais espécies de matérias-
primas recebidas, Pinus pinea (cerca de 70%) e Pinus pinaster (cerca de 25%). 

6.1 Resposta aos comentários das partes interessadas 
 

Na primeira consulta, foram contactadas 10 partes interessadas (foram recebidas 8 respostas), na segunda consulta foram 
contactadas 66 partes interessadas (21Dec2017) e algumas delas foram consultadas uma segunda vez (durante janeiro de 2017, 
através de contacto telefónico).  A tabela 1 mostra os resultados da consulta enviada às partes interessadas para a avaliação de 
risco da SBP para o Alentejo (NUTS II). 

A avaliação de risco foi realizada de acordo com os Procedimentos SBP, Standard 1: Feedstock compliance e Standard 2: 
Verification of SBP-compliant Feedstock. 

Os emails foram enviados a 66 grupos de partes interessadas (Anexo A), representando diferentes setores de interesses e 
conhecimento, incluindo institutos governamentais e locais, instituições de investigação, indústria florestal, associações de 
proprietários de florestas/proprietários de terras e ONGs. 

A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda considerou as 8 respostas aos questionários recebidas no prazo estabelecido (ver 
resultados na tabela 1/2/3). 

Os comentários demonstraram que a consulta não identificou riscos que exijam medidas adicionais de control ou mitigação 
adicional. 

Stakeholders 1.1.2 1.4.1 2.1.1/2.1.2 (US) 
2.2.4 
(US) 2.5.2 2.8.1 (US) 2.9.2  

INIAV N/A N/A 
Somewhat 
Consistently Effetive 

Most of the 
time 

Very 
effective N/A 

Florecha – Forest 
Solutions SA Always N/A 

Somewhat 
Consistently 

Very 
Effetive 

Most of the 
time 

Very 
effective N/A 

Grupo Altri /Celbi Always Very effective Always 
Very 
Effetive Always 

Very 
effective Maintained 

ANSUB Always Very effective Always 
Very 
Effetive N/A Effetive Increased 

ICNF Always Very effective Always Effetive Always Effetive Maintained 

Unimadeiras Always Very effective Always 
Very 
Effetive Always 

Very 
effective Maintained 

Abastena Always Very effective Always Effetive 
Somewhat 
Consistently 

Very 
effective Maintained 

Tabela 1. Respostas dos Stakeholders ao questionário  

SBP Indicator SBP Risk assessment  
proposal by Pellets Power 2 

Biomass 
timber 
industry and  
suppliers 
timber opinion 

Governmental  
Organization 

1.1.2 Low risk Low risk Low risk 

1.4.1 Low risk Low risk Low risk 

2.1.1/2.1.2 SR Low risk Low risk 
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2.2.4 SR Low risk Low risk 

2.5.2 Low risk Low risk Low risk 

2.8.1 SR Low risk Low risk 

2.9.2 Low risk Low risk Low risk 

2.2.3 SR - - 

2.3.2 SR - - 

Tabela 2. Síntese das conclusões do questionário 

 

Stakeholder Type 
Name of stakeholders 
responses 

Stakeholders 
provided input  

Biomass, timber processing industry, companies Altri,Florecha,  2 

Non-governmental organizations - 0 

Authorities, government agencies ICNF 1 

Associations ANSUB 1 

Forest owners associations Unimadeiras, Abastena 2 

Academic, research institutions INIAV 1 

Table 3. Resultado do processo de consulta efetuado aos Stakeholders relativamente à avaliação de risco 

Resumo de todos os comentários das partes interessadas recebidos. 

Questionário enviado na primeira consulta da RA - Indicadores discutidos no processo de consulta das partes 

interessadas:  

▪ 1.1.2 Rank the level of feedstock that can be traced back to the defined origin of raw material supply base, in the applicable 
region. 

▪ 1.4.1 Rank the level of Payments for harvest rights and timber, including duties, relevant royalties and taxes related to 
timber harvesting, in the applicable region. 

▪ 2.1.2 Are the potential threats to forests and other areas with high conservation values from forest management activities 
identified and addressed. 

▪ 2.2.4 Rank of the Biodiversity protection. 
▪ 2.5.2 The production of feedstock does not endanger food, water supply or subsistence means of communities, where the 

use of this specific feedstock or water is essential for the fulfilment of basic needs. 
▪ 2.8.1 Are the appropriate safeguards in place to protect the health and safety of forest workers, in the applicable region? 
▪ 2.9.2 Analysis demonstrates that feedstock harvesting does not diminish the capability of the forest to act as an effective 

sink or store of carbon over the long term. 
▪ 2.2.3 Key ecosystems and habitats are conserved or set aside in their natural state (CPET S8b). 
▪ 2.3.2 Adequate training is provided for all personnel, including employees and contractors (CPET S6d). 
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7 Visão geral de avaliação de risco inicial 
Tabela 1. Visão geral dos resultados da avaliação de risco de todos os Indicadores (antes do SVP) 

 

 
Indicador 

Classificação inicial do risco 
 

Indicador 

Classificação inicial do risco 

Especificado  

Baixo 

Não 
especificado 

 
Especificado  

Baixo 

Não 
especificado 

1.1.1 
 X   

2.3.1 
 X  

1.1.2 
 X   

2.3.2 
  X 

1.1.3 
 X   

2.3.3 
 X  

1.2.1 
 X   

2.4.1 
 X  

1.3.1 
 X   

2.4.2 
 X  

1.4.1 
 X   

2.4.3 
 X  

1.5.1 
 X   

2.5.1 
 X  

1.6.1 
 X   

2.5.2 
 X  

2.1.1 
  X  

2.6.1 
 X  

2.1.2 
  X  

2.7.1 
 X  

2.1.3 
 X   

2.7.2 
 X  

2.2.1 
 X   

2.7.3 
 X  

2.2.2 
 X   

2.7.4 
 X  

2.2.3 
  X  

2.7.5 
 X  

2.2.4 
  X  

2.8.1 
  X 

2.2.5 
 X   

2.9.1 
 X  

2.2.6 
 X   

2.9.2 
 X  

2.2.7 
 X   

2.10.1 
 X  

2.2.8 
 X   

 
   

2.2.9 
 X   

 
 

 
   

 

Com base nas informações disponíveis durante o processo de avaliação de risco, o nível de risco para cada um dos critérios foi 
escolhido. A maioria dos critérios foi atribuída a classificação de baixo risco e 6 como risco não especificado. Na tabela 1 é 
apresentado o resumo do indicador onde são apresentados os riscos não especificados. Na primeira versão da avaliação os 
indicadores foram considerados como de baixo risco e após a recolha e análise dos resultados das partes interessadas, não houve 
mudanças nas categorias propostas. 

 

Não há sub-âmbitos - riscos não especificados (Pellets Power 2 – Produção de Pellets, Lda):  

▪ 2.1.1 O produtor de biomassa implementou sistemas e procedimentos de controle adequados para verificar se as florestas 
e outras áreas com altos valores de conservação são identificadas e mapeadas. 
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▪ 2.1.2 As potenciais ameaças para as florestas e outras áreas com altos valores de conservação do gestão florestal são 
identificadas e abordadas. 

▪ 2.2.3 Os principais ecossistemas e habitats são conservados ou postos de lado do em relação ao seu estado natural 
(CPET S8b). 

▪ 2.2.4 A biodiversidade é protegida (CPET S5b). 

▪ 2.3.2 É fornecida formação adequada para todo o pessoal, incluindo funcionários e contratados (CPET S6d). 

▪ 2.8.1 São colocadas em prática medidas apropriadas que salvaguardem a saúde e segurança dos trabalhadores florestais 
(CPET S12). 
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8 Programa de Verificação de Fornecedores 

8.1 Descrição do Programa de Verificação do Fornecedor 

 
Desde 2012 que a Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda é certificado pelos sistemas de certificação multisite FSC® CW e 
COC. A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda adotou desde 2012 o campo de auditorias, com base nos requisitos de madeira 
controlada FSC®-STD-40-005, embora Portugal seja considerado um país de baixo risco pelo FSC®.O programa de auditoria de 
mitigação do risco é coordenado pela gestão do Grupo Gesfinu. 
 
O objetivo principal durante a auditoria é garantir que os fornecedores de matérias-primas compreendam os riscos estabelecidos 
e observem os requisitos e mitiguem os riscos em conjunto. 
 
Com base nos requisitos e indicadores de avaliação SBP, a Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda melhorou a checklist e 
verificações nas auditorias, incluindo aspectos adicionais para avaliar principalmente as características dos "riscos não 
especificados" iniciais (ex: modelo de AVC). 
 
O programa de verificação de abastecimento consistiu numa adaptação das auditorias do FSC® CW e COC realizados desde 
2012. 
 
No caso de auditorias de campo FSC®, avaliaram-se 5% dos fornecedores de madeira, desde 2012 até 2015. Em 2016, aumentou-
se para 15% de Pinus pinaster e Pinus pinea e 20% em 2017/2018 e 2018/2019. 
A amostragem de fornecedores é feita todos os anos, tendo em consideração as diferentes propriedades e locais de origem. 
Atualmente, a cada ano, são avaliados 20% dos fornecedores. 
 
A avaliação de risco é aplicável somente ao SBP “compliant biomassl”, para espécies Pinus pinea e Pinus pinaster de acordo com 
o âmbito da avaliação de risco, sendo que estas espécies representam a maior percentagem de matéria-prima recebida. 
 
Durante a auditoria, são preenchidos os seguintes formulários: Modelo de auditoria (FSC® COC; SST; SBP STD 01/02; requisitos 
ambientais); recolha de dados da categoria de matéria-prima recebida; resultados das não conformidades e medidas de mitigação 
se (aplicável). 
 
Os procedimentos do programa de verificação do fornecedor encontram-se disponíveis nas instalações. 

8.2 Visitas de campo 
 
A base de avaliação é aplicável apenas a matéria-prima SBP-compliant biomass e/ou atividades identificadas no âmbito da 
avaliação de risco para ser Pinus pinea e Pinus pinaster de acordo com o âmbito. 
 
 
A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda implementou registos de verificação para o abastecimento de matéria-prima. A 
amostra de fornecedores selecionada teve em consideração: a distribuição geográfica; as atividades e/ou produtos; o tamanho 
e/ou produção anual. O responsável de abastecimento verifica a autenticidade da documentação especificada e são solicitadas 
evidências relacionadas, por exemplo com a quantidade, qualidade e cumprimento dos requisites FSC® / SBP. As auditorias foram 
e são realizadas pela Pellets Power 2 onde são verificadas questões, de silvicultura, gestão ambiental e saúde e segurança dos 
trabalhadores etc. A lista de verificação é preenchida com as evidências e informações do fornecedor. Todas as matérias-primas 
recebidas podem ser classificadas no mínimo como FSC® Controlled Wood. 
 
 
O primeiro objectivo das informações recolhidas durante as auditorias de campo é o seguinte: 
 

▪ Identificação, pesquisa e proteção dos altos valores de conservação, proteção da biodiversidade; Visualização no local 
das medidas preventivas utilizadas, caso existam AVC; 

▪ Inquéritos aos operadores / fornecedores em campo; 
▪ Verificar se os aspectos de proteção ambiental são cumpridos e controlados pelo operador florestal; Verificar a 

documentação associada à origem da matéria-prima e documentos da propriedade / proprietário: PGF (plano florestal); 
▪ Assegurar que os aspectos da proteção do trabalhador em termos de normas mínimas de segurança sejam cumpridos 

pelo operador florestal. 
▪ Verificar se as práticas florestais são adequadas para a boa gestão florestal, cujo objective pode ser delineado pelo 

proprietário e / ou regulamentos/obrigações governamentais. 
 
A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda tem cerca de 30 fornecedores de Pinus pinea e pinaster. 
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Em 2019, foram avalidados cerca de 20% do número total de fornecedores, incluídos no âmbito SBE. 
 
 

8.3 Conclusões do programa de verificações de fornecedores 
 

A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda tem a lista de fornecedores aprovada para quem pode entregar material SBP-
compliant biomass (2097) e outra lista com os fornecedores que estão em processo de verificação (2019). 

 
As auditorias foram selecionadas com base na matéria-prima e no tipo de fornecedor incluídos na região do Alentejo. Dependendo 
do nível de risco, Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda primeiro mitiga o risco. 

 
As auditorias de campo foram realizadas, em campo e os fornecedores foram avaliados, em termos de AVC, saúde e segurança, 
biodiversidade, melhores práticas florestais, práticas ambientais. No que diz respeito ao risco não especificado: são identif icados 
e abordados os altos valores de conservação das atividades de gestão florestal, os ecossistemas e os habitats são conservados 
ou mantidos no seu estado natural, a biodiversidade é protegida, formação dos colaboradores, incluindo funcionários e contratados; 
a medidad de segurança e saude no dos trabalhadores florestais encontram-se salvaguardados. Durante a auditoria, os 
fornecedores evidenciam se o material pode ser fornecido como SBP-compliant biomass ou não. 

 
Até ao momento, os resultados das auditorias foram positivos e nenhum risco especificado foi identificado. Neste caso, passa a 
fornecedor aprovado e o material entregue pode ser considerado, SBP-compliant biomass. 

 
Caso o resultado seja negativo em algum indicador, o material não pode ser obtido pela Pellets Power 2 - Produção de Pellets, 
Lda como compliant, precisando de aumentar o número verificações até garantir que o risco seja ou não mitigado. A Pellets Power 
2 - Produção de Pellets, Lda preparou procedimentos para mitigar os resultados negativos, sendo necessária outra visita/ auditoria 

para verificar os novos resultados da respectiva mitigação. 

 
A Pellets Power 2 - Produção de Pellets, Lda tem planeado que durante a auditoria de campo, se alguns dos riscos não 
especificados não são de "baixo risco", é necessário mitigar e informar o fornecedor de madeira. Uma nova visita pode ser 
necessária, ou pode ser resolvida no local, durante a avaliação (ex: através de informação, entrega de documentos técnicos…). 

Este incumprimento é registado no relatório de auditoria e poderá ser resolvido ainda durante a auditoria, ou posteriormente. 
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9 Medidas de Mitigação 
 

9.1 Medidas de mitigação 
Até ao momento, o resultado das auditorias foi positivo e nenhum risco especificado foi identificado e mitigado. Nesse caso o 
fornecedor foi aprovado e material considerado como SBP-compliant biomass. 

 Riscos Comentários e medidias de miigação 

2.1.1/ 
2.1.2  
 
 

 
O Produtor de Biomassa implementou 
sistemas e procedimentos de controle 
adequados para verificar que as florestas e 
outras áreas com altos valores de 
conservação são identificadas e 
mapeadas/as potenciais ameaças para as 
florestas e outras áreas com altos valores 
de conservação das atividades de gestão 
florestal são identificadas e abordadas. 
 

 
Antes de cada visita ao, a informação do AVC é pesquisada e identificada; 
 
Preencher o formulário de auditoria; 
 
Preencher a tabela de fornecedores de auditoria versus os resultados de 
risco; 
 
Se necessária efetuar a mitigação com formação ou notificação dos 
fornecedores e seus colaboradores; 

2.2.3  
 

 
Os principais ecossistemas e habitats são 
conservados ou reservados no seu estado 
natural (CPET S8b). 
 
 

 
Antes de cada visita ao site, a informação dos ecossistemas e habitats é 
pesquisada e identificada; 
 
Diretiva Habitat; Antes de cada visita ao site, a informação do AVC é 
pesquisada e identificada; 
 
Preencher o formulário de auditoria; 
 
Preencher a tabela de fornecedores de auditoria vs os resultados do risco; 
 
Se necessário efetuar a mitigação com formação notificação dos 
fornecedores e seus colaboradores (exemplo de aves, áreas protegidas; 
 

2.2.4  A biodiversidade é protegida (CPET S5b). 
 

Antes de cada visita, a informação sobre Biodiversidade é pesquisada e 
identificada; 
 
Preencher o formulário de auditoria para os itens que são verificados na 
região do Alentejo; 
 
Preencher a tabela de fornecedores de auditoria vs os resultados de risco; 
 
Se necessária mitigação com formação ou notificar os fornecedores e 
trabalhadores; 
 

2.3.2   
É fornecida treinamento adequado para 
todo o pessoal, incluindo funcionários e 
contratados (CPET S6d). 
 
 

 
Preencher o formulário de auditoria de segurança e saúde; 
 
Preencher a tabela de fornecedores de auditoria vs os resultados de risco; 
 
Se necessário efetuar a mitigação com formação ou notificar os 
fornecedores e trabalhadores; 
 
Se necessário, enviar um manual informativo aos fornecedores com as 
boas práticas. 
 

2.8.1  Existem medidas de proteção adequadas 
colocados no local para proteger a saúde e 
segurança dos trabalhadores florestais 
(CPET S12). 
 
 
 
 

 
Preencher o formulário de auditoria; 
 
Preencher a tabela de fornecedores de auditoria vs os resultados do risco; 
 
Caso necessário efetuar mitigação com formação ou notificar os 
fornecedores e trabalhadores; 
 
Se necessário, envie um manual informativo aos fornecedores com as boas 
práticas. 
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9.2 Monitorização e resultados 
Se o resultado for negativo em alguns aspectos/riscos, o material não pode ser obtido como SBP-compliant biomass e a Pellets 
Power 2 - Produção de Pellets, Lda aumenta o número de auditorias a fornecedores que precisam de ser novamente verificados 

para garantir que o risco foi mitigado. 
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10 Avaliação detalhada dos indicadores 
 

Os detalhes para cada indicador podem ser encontrados na avaliação de risco regional desenvolvida pela Pellets Power 2 - 
Produção de Pellets, Lda. 
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11 Revisão do Relatório 

11.1         Revisão 
Revisão interna realizada por uma equipa técnica constituida por Engenheiro Florestal (Francisco Braga) e Engenheira de Sistemas 

de Gestão (Raquel Coelho). 

11.2 Revisões públicas ou adicionais  
 
O relatório está disponível no site da empresa Gesfinu www.gesfinu.com, para divulgação pública. 
 
 
Todas as solicitações, caso existem, pelas partes interessadas devem ser enviadas para o seguinte endereço de e-mail: 
raquel.coelho@gesfinu.com 
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12 Aprovação do relatório 

Aprovação do Relatório da Base de Abastecimento da Administração  

Relatório 
elaborado 
por: 

Raquel Coelho 

 

Engenheira de Sistemas de 
Gestão 

 

21.02.2019 

Nome  Cargo Data 

As pessoas abaixo confirmam que eu / nós somos membros da Administração da Organização e por este 
meio afirmam que o conteúdo deste relatório de avaliação foi devidamente reconhecido pela administração 
como sendo exato antes da aprovação e finalização do relatório. 

Relatório 
aprovado 
por: 

Filipa Rebelo           

 

Administradora 21.02.2019 

Name Title Data 
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13 Atualizações 
Avaliação de risco regional da Pellets Power 2- Produção de Pellets 

13.1 Mudanças significativas na base de abastecimento 
Não ocorreram alterações significativas na base de abastecimento. 

Avaliação de risco regional da Pellets Power 2- Produção de Pellets 

 

13.2  Eficácia das medidas de mitigação anteriores 
 

Não aplicável 

13.3 Novas classificações de riscos e medidas de mitigação 
Não aplicável 

13.4 Valores reais de matéria-prima ao longo dos últimos 12 
meses 
 

0-150,000 tonnes (1) (Informação confidencial) 

(1) Sensibilidade comercial: valores específicos omitidos. Os volumes de matéria-prima divulgados podem ser utilizados por terceiros para obter vantagem competitiva. 
Os números projetados, mesmo seapresentados em intervalos, são comercialmente sensíveis. 
Esses volumes estão sujeitos a oscilações. 
 

 

 

13.5 Valores previstos de matérias-primas ao longo dos 
próximos 12 meses 

0 – 200,000 tonnes (1) 

(1) Sensibilidade comercial: valores específicos omitidos. Os volumes de matéria-prima divulgados podem ser utilizados por terceiros para obter vantagem competitiva. 
Os números projetados, mesmo seapresentados em intervalos, são comercialmente sensíveis. 
Esses volumes estão sujeitos a oscilações. 
. 
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Anexo A   

Exemplo de email enviado durante a consulta a partes interessadas 

Exmos. Srs., 

 
No seguimento do email abaixo (enviado no passado dia 21-12-2016), e de maneira a termos novamente a vossa opinião, para facilitar o vosso 
feedback, gostaríamos de saber se mantêm ou não a resposta ao questionário recebido na anterior consulta (ver email em anexo), mas agora 
baseado na nova avaliação de risco, que foi sujeita a algumas alterações. 
 
 
Relembro que esta avaliação de risco tem como pressupostos apenas as atividades de gestão florestal desenvolvidas habitualmente em 
povoamentos de Pinheiro Bravo e Pinheiro Manso na área de abastecimento de matéria-prima que engloba unicamente a Região do Alentejo (Nuts 
2). (página 4 /5 do documento em anexo) 
 
Sendo assim e resumindo, temos inicialmente os seguintes indicadores classificados com risco especificado (página 8 do documento em anexo, 
tabela 1): 
 

▪ 2.1.1/2.1.2 The Biomass Producer has implemented appropriate control systems and procedures for verifying that forests and 
other areas with high conservation values are identified and mapped and Potential threats to forests and other areas with high 
conservation values from forest management activities are identified and addressed. 

 
▪ 2.2.3 Key ecosystems and habitats are conserved or set aside in their natural state (CPET S8b). 

 
▪ 2.2.4 Biodiversity is protected (CPET S5b). 

 
▪ 2.3.2 Adequate training is provided for all personnel, including employees and contractors (CPET S6d). 

 
▪ 2.8.1 Appropriate safeguards are put in place to protect the health and safety of forest workers (CPET S12). 

 
Caso considerem que estes riscos possam não ter a classificação de “risco especificado”, mas sim de “baixo risco” nas atividades de gestão 
florestal consideradas, agradecíamos que nos dessem a v/ opinião.   
 
O vosso contributo é-nos importante e fundamental nesta certificação de extensão à norma STD 01 do SBP (com o objetivo de conseguirmos 
produto final - SBP compliant feedsctok, exigência atual dos nossos clientes). 
 
Agradeço a sua atenção aguardando pela sua resposta.  
 
Atenciosamente, 
 
Maria João Preto 
 
Grupo Gesfinu 
Avenida Villagarcia de Arosa, 1919 
4460-439 Matosinhos 
Tel. 229351175 
Fax. 229388609 
Tlm. 969647006 
 
 
De: Maria João Preto [mailto:maria.preto@gesfinu.com]  

Enviada: 21 de dezembro de 2016 18:21 
Para: 'antonio.loureiro@unimadeiras.pt' <antonio.loureiro@unimadeiras.pt>Assunto: FW: Consulta às partes Interessadas - SBP 01 - Pellets 
Power 2 - Análise de Risco - Sustainable Biomass Partnership Importância: Alta 
 
Exmos Srs. 
 
Segue a versão draft para vossa análise e comentários. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Maria João Preto 
 
Grupo Gesfinu 
Avenida Villagarcia de Arosa, 1919 
4460-439 Matosinhos 
Tel. 229351175 
Fax. 229388609 
 
De: Maria João Preto [mailto:maria.preto@gesfinu.com]  
Enviada: terça-feira, 20 de Dezembro de 2016 18:04 
Para: 'maria.preto@gesfinu.com' 

mailto:maria.preto@gesfinu.com
mailto:antonio.loureiro@unimadeiras.pt
mailto:maria.preto@gesfinu.com


Focusing on sustainable sourcing solutions 

SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs v1.3   Pág. 29 

Assunto: Consulta às partes Interessadas - SBP 01 - Pellets Power 2 - Análise de Risco - Sustainable Biomass Partnership  
 
 
Exmos Srs. 
 
 
O Grupo Gesfinu (Pellets Power 2 – Produção de Pellets, Lda ) obteve a primeira certificação pelo sistema SBP - Sustainable Biomass 
Partnership no país para a produção de pellets de madeira, cujo objectivo é garantir o cumprimento das exigências de seus clientes sobre matérias-
primas sustentáveis. 
 
A Pellets Power 2 – Produção de Pellets, Lda, encontra-se certificada pelo Sistema Sustainable Biomass Partnership (SBP) para os seguintes 
referenciais:  
 
SBP Standard 2 - Verification of SBP-compliant Feedstock 
SBP Standard 4 - Chain of CustodySBP Standard 5 - Collection and Communication of Data 
 
“Scope: Production of wood pellets, for use in energy production, at Pellets Power 2 – Produção de Pellets, Lda and transportation to Sines harbour. 
The scope of the certificate does not include Supply Base Evaluation” 
 
 
Neste momento o objetivo  da Pellets Power 2 – Produção de Pellets, Lda é  alcançar mais um referencial da certificação SBP, neste caso o SBP 
(01), que engloba a avaliação de risco da base de abastecimento, limitada a nível regional – Alentejo, uma vez que se refere à área de base de 
abastecimento de matéria-prima (biomassa florestal) abrangida por esta instalação. 
 
 
Tendo em vista  a certificação de acordo com o referencial SBP-Standard 1 - Feedstock Compliance Standard,  segue a avaliação de risco 
desenvolvida pela Pellets Power 2. 
 
Agradecíamos assim a vossa contribuição com comentários e/ou opiniões relativamente a este documento (Draft), para o seguinte 
contacto: maria.preto@gesfinu.com , sendo que o prazo máximo da sua receção será de um mês. 
 
 
A título de informação complementar, informamos que o Grupo Gesfinu se encontra certificado pelo sistema multisite para as instalações de 
Produção de Pellets (incluindo a Pellets Power 2 – Produção de Pellets, Lda)  pelo FSC® (Cadeia de custódia e madeira controlada)  desde 2012, 
para a cadeia de custódia e madeira controlada  
(http://info.FSC®.org/details.php?id=a024000000BNTYaAAP&type=certificate&return=certificate.php). 
 
 
Desde já agradecemos a vossa colaboração e cooperação neste trabalho, sendo o vosso feedback muito importante para nós. 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Maria João Preto 
 
Grupo Gesfinu 
Avenida Villagarcia de Arosa, 1919 
4460-439 Matosinhos 
Tel. 229351175 
Fax. 229388609 
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Lista de partes interessadas 

Stakeholder Type 
Geografic 
area Stakeholder name 

Academic, research 
institutions Regional Departamento de Fitotecnia - Universidade de Évora 
Academic, research 
institutions National INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. 
Academic, research 
institutions National INIAV-Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal 
Academic, research 
institutions European EFI - European Forest Institute 

Associations Local AADP - Associação dos Agricultores do Distrito de Portalegre 

Associations Local AFLOPS -Associação de Produtores Florestais 

Associations Local AFLOSOR - Associação dos Produtores Agro-Florestais da Região de Ponte de Sôr 

Associations National ANEFA – Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente 

Associations Local ANSUB - Associação de Produtores Florestais do Vale do Sado 

Associations Local ASAFLA- Associação Agro-Florestal do Alentejo 

Associations National Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal 

Associations Local Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre 

Associations Local Associação dos Agricultores de Grândola  

Associations Local Associação dos Agricultores do Ribatejo 

Associations Local Associação dos Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação 

Associations National Centro Pinus - Associação para a Valorização da Floresta de Pinho 

Associations Regional ENDÉMICA - Associação Florestal do Alentejo, Évora 

Associations Regional Federação Alentejana de Caçadores 

Associations National Forestis 

Associations International ILO - International Labour Office 

Associations National Ordem dos Biólogos 

Associations National Ordem dos Engenheiros 

Associations Local Pinus Verde - Associação para o Desenvovimento Integrado da Floresta 

Associations Local SUBERÉVORA - Associação de Produtores Florestais- UNAC 

Associations National UNAC - União da Floresta Mediterrânica 
Authorities, government 
agencies National ACT - AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
Authorities, government 
agencies National Agência Portuguesa do Ambiente 
Authorities, government 
agencies National APA - Instituto da Água 
Authorities, government 
agencies National 

APA-APA - Serviços Descentralizados para assuntos das Regiões Hidrográficas - 
ALENTEJO 

Authorities, government 
agencies National CBE - Centro de Biomassa para a Energia  
Authorities, government 
agencies Regional 

CCDR-ALENTEJO - DRA - ALT - Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do 
Território - Alentejo 

Authorities, government 
agencies Regional Comissão de Coordenação e desenvolvimento Regional do Alentejo 
Authorities, government 
agencies Regional Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (Ministério da Agricultura) 
Authorities, government 
agencies National Escola Superior Agrária de Beja 
Authorities, government 
agencies National IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento 
Authorities, government 
agencies National ICNF - Alcácer do Sal - 
Authorities, government 
agencies National 

ICNF - Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo 
Parque Natural da Serra de São Mamede  

Authorities, government 
agencies National ICNF - Departamento de Gestão e Produção Florestal (DGPF) 
Authorities, government 
agencies National ICNF- Caça e pesca 
Authorities, government 
agencies National ICNF- Parque Natural do Vale do Guadiana 

http://aimmp.pt/
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Authorities, government 
agencies National ICNF- Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha  
Authorities, government 
agencies National ICNF-CITES 
Authorities, government 
agencies National ICNF-Departamento de Gestão de Áreas Públicas e de Proteção Florestal (DGAPPF) 
Authorities, government 
agencies National ICNF-Departamento de Gestão e Produção Florestal (DGPF) 
Authorities, government 
agencies National 

ICNF-Divisão de Apoio à Produção Florestal e Valorização de Recursos Silvestres 
(DAPFVRS) 

Authorities, government 
agencies National ICNF-Gabinete de Valorização de Áreas Classificadas e Comunicação (GVACC) 
Authorities, government 
agencies National 

IFADAP -  Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e das 
Pescas  

Authorities, government 
agencies National INE - Instituto Nacional de Estatística 
Authorities, government 
agencies National Instituto da Conservação da Natureza 
Authorities, government 
agencies National IPAC - Instituto Português de Acreditação, I.P. 
Authorities, government 
agencies National SEPNA - Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente 
Authorities, government 
agencies National Universidade de Évora 
Biomass, timber 
processing industry, 
companies Local ABASTENA, LDA. 
Biomass, timber 
processing industry, 
companies International DRAX  
Biomass, timber 
processing industry, 
companies National EDP 
Biomass, timber 
processing industry, 
companies Local FLORECHA, LDA. 
Biomass, timber 
processing industry, 
companies National Grupo Altri 
Biomass, timber 
processing industry, 
companies National Portucel/Soporcel 
Biomass, timber 
processing industry, 
companies Local SILVITEC 
Biomass, timber 
processing industry, 
companies Local UNIMADEIRAS, SA. 
International 
governmental 
organizations International FAO - Forestry Department 
Non-governmental 
organizations International FSC® Portugal 
Non-governmental 
organizations National LPN - Liga para a Protecção da Natureza 

Non-governmental 
organizations National QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza 
Non-governmental 
organizations National SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
Non-governmental 
organizations International WWF European Policy Office (WWF-EPO) 

 

 

 


