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Sistema de Gestão Florestal (SGF) 

 
O SGF é implementado por uma entidade constituída com o objetivo de promover a certificação florestal, a 

Associação para a Certificação Florestal do Minho-Lima, ACF Minho-Lima, que baseia a sua intervenção no trabalho 

desenvolvido pelas Organizações de Proprietários Florestais, OPF, do território e nos seus técnicos florestais. 
 

Estrutura do SGF 

A estrutura definida para o funcionamento do SGF, permite e promove a otimização das inter-relações entres os diversos 

agentes do sector, que voluntariamente se registam no sistema e que são reconhecidos para o efeito. Os diagramas a 

seguir apresentam as estruturas dos Sistemas de Gestão Florestal Sustentável a Nível Regional e a Nível de Grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade promotora da certificação florestal regional  

Unidades de Gestão Florestal 

• NUTS III 

 
    

Sistema de Gestão Florestal Sustentável – Regional (Minho-Lima)   
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Sistema de Gestão Florestal Sustentável – Grupo ACFML Certifica Gestão 
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A Associação para a Certificação Florestal (ACF), é uma entidade constituída por um conjunto de entidades locais, 

regionais e nacionais, que manifestaram interesse na participação ativa no processo de promoção da certificação 

florestal na região e na implementação da certificação de gestão florestal a nível de grupo, nomeadamente a 

implementação e manutenção de um SGF. 
 

 

Agentes do SGF 

 

• Direção da ACF (D)  
 

Órgão social, que assume a função de responsável máximo pelo SGF, sua implementação, manutenção e revisão, 

bem como de todo o processo de solicitação e manutenção dos certificados PEFCTM e FSC®. Deve nomear um 

representante específico que assegure que os requisitos dos sistemas de gestão florestal são implementados e 

mantidos em conformidade com as normas de referência aplicáveis e reporta a conformidade dos sistemas para efeito 

de revisão, incluindo sugestões de melhoria. 

Reúne sempre que necessário para tomada das deliberações necessárias considerando a ata de reunião da 

Comissão Técnica Florestal - CTF, como parecer técnico. 

 

• Comissão Técnica Florestal (CTF)* 

 

Órgão técnico e consultivo de apoio à Direção da ACF. Formada por um técnico florestal designado por cada 

Organização de Proprietários Florestais, OPF, da região que seja associada da ACF. A CTF estabelece a ligação 

entre a Direção da ACF e todos os outros agentes, nomeadamente, os Aderentes do SGF, os Técnicos Reconhecidos 

e os Operacionais Reconhecidos. 

 

Os requisitos mínimos dos técnicos da CTF são os seguintes:  

• Técnicos florestais com formação superior na área florestal; 

• Experiência mínima de 5 anos em gestão florestal; 

• Frequência de um curso de formação certificado em GF PEFCTM e FSC®. 

 

Um dos membros da CTF é nomeado o responsável da própria CTF, que assume as funções de coordenação por 

tempo indeterminado até nova nomeação. Essa nomeação é efetuada pela Direção da ACF Minho-Lima.  

Para além das atividades gerais da CTF distinguem-se 6 áreas de atuação corrente sendo cada uma delas da 

responsabilidade dos membros da comissão designados, conforme decisão na primeira reunião da comissão e por 

tempo indeterminado até nova deliberação.  

Assim, as atividades são as seguintes: 

1) Planeamento e gestão; 

2) Aderentes e agentes; 

3) Comunicação; 

4) Controlo operacional; 

5) Melhoria contínua e qualidade 

6) Formação e Sensibilização 

 



   
 
 
 
 
 
 

SGF - Estrutura, Responsabilidade e Funções 

D.01.03.V05 Elaborado: CTF 
 

Aprovado: Direção da ACFML 
 

 Data:2019.04.02 Página 3 de 8 

 

A CTF reúne a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que haja uma solicitação da Direção da ACF, ou de 

um dos membros da própria comissão. 

As decisões tomadas em cada reunião da CTF são registadas na respetiva ata de reunião a qual é enviada à Direção 

da ACF. 

 

O peso do voto de cada técnico, nas votações de decisão da CTF, é ponderado em função da área aderente 

associada de cada OPF. Em situação de empate, o coordenador tem voto de qualidade. Assim, de acordo com a 

ponderação referida, cada técnico tem o número de votos resultantes da fórmula seguinte: 

Nº. Votos = 1  + área aderente OPF/250 

O técnico que faça parte da CTF e seja simultaneamente técnico reconhecido deverá abster-se na análise dos seus 

processos. 

 

 

Aderentes do SGF (A) 

 

Proprietários ou gestores florestais, de prédios rústicos que incluam espaços florestais inseridos na área da Unidade 

de Gestão Florestal, que aderiram voluntariamente ao SGF, assumindo para tal um compromisso de cumprimento 

do(s) seu(s) Plano(s) de Intervenção Florestal e do Referencial Técnico regional/grupo e das demais obrigações 

definidas pelo SGF. A sua ligação com a ACF é estabelecida de forma autónoma, com o apoio e acompanhamento de 

um Técnico reconhecido pelo SGF para o efeito. A execução das ações previstas nos seus PIF e Planos técnicos de 

execução deverá ser realizada por um operacional reconhecido pelo SGF para o efeito.  

 

Técnicos Reconhecidos (TR) 

 

Técnicos florestais que tenham formação superior na área florestal, experiência mínima de 3 anos em gestão florestal 

e que solicitem à ACF o respetivo reconhecimento. Têm a responsabilidade de elaborar, acompanhar e verificar o 

cumprimento do PIF e do Anexo técnico e cumprir e verificar o cumprimento do Referencial técnico.  

 

Operacionais Reconhecidos (OR) 

 

Operacionais que solicitem a inscrição assumindo, assim, o compromisso de cumprimento de todos os requisitos do 

SGF que se referem à execução das ações previstas nos PIF’s dos aderentes.   
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Organograma ACF Minho-Lima/SGF 

 

 
 

Processos 

 

Planeamento e Gestão: 

 

Este processo tem como principal objetivo estabelecer e descrever o conjunto de atividades relacionadas com o 

processo de planeamento e gestão dos Sistemas de Certificação Regional/Grupo. 

Estas atividades contemplam: 

 

• Caracterização da UGF; 

• Identificação e atualização da legislação aplicável; 

• Monitorização dos indicadores; 

• Implementação e manutenção da Política Florestal Regional/Grupo; 

• Implementação dos requisitos apresentados nas normas de referência;* 

• Controlo documental; 

• Elaboração do Referencial Técnico Regional/Grupo; 

• Revisão periódica do SGF. 
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Aderentes e Agentes: 

 

O principal objetivo deste processo é proceder à formalização da adesão por parte dos proprietários interessados, 

dando prosseguimento aos processos de reconhecimento de posse e/ou direito de uso/exploração das suas 

propriedades e posterior registo das mesmas e dos PIF a elas associados. Faz-se ainda o registo do reconhecimento 

da capacidade técnica e/ou operacional para a realização das ações necessárias e respetivo controlo do cumprimento 

da atuação em conformidade com o referencial técnico. Só os Técnicos e Operacionais registados e reconhecidos 

poderão efetuar trabalhos nas áreas submetidas ao SGF. 

Das atividades contempladas neste processo, destacam-se: 

 

• Formalização da adesão; 

• Reconhecimento técnico e operacional. 

 

Comunicação: 

 

Este processo compreende as atividades relacionadas com a receção, documentação e resposta das questões 

colocadas pelas partes interessadas, assim como publicitação e divulgação dos documentos de carácter público, e a 

disponibilização da documentação solicitada para consulta pelas partes interessadas. 

Estas atividades contemplam: 

 

• Divulgação, Publicitação e Disponibilização Pública de Documentos; 

• Receção e Resposta aos Pontos de Vista das Partes Interessadas; 

• Comunicação. 

 

Controlo operacional: 

 

O principal objetivo deste processo, prende-se com a verificação da correta execução das operações previstas nos 

PIF e no RT. É também feito o controlo dos produtos certificados assim como a avaliação dos impactes Ambientais e 

Sociais.  

As atividades deste processo consideram: 

 

• Avaliação dos Impactes Ambientais e Sociais; 

• Controlo Operacional; 

• Controlo de Aplicação do PGF; 

• Controlo do Cumprimento dos PIF e RT pelos Aderentes; 

• Controlo de Produtos Certificados. 

 

 

Melhoria contínua / Qualidade: 

 

Este processo tem como principal objetivo fazer cumprir as metodologias definidas e responsabilidades inerentes 

pelas diversas atividades, almejando a melhoria contínua do SGF. Nomeadamente pela realização diversas 
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atividades, como auditorias internas e externas que visam identificar Incumprimentos e/ou Não Conformidades (NC) e 

propondo Ações Corretivas (AC) e Ações Preventivas (AP). 

Estas atividades contemplam: 

 

• Deteção e análise de não conformidades reais ou potenciais; 

• Averiguação da correta implementação e manutenção do SGF; 

• Melhoria Contínua. 

 

 

Formação e Sensibilização: 

 

Este processo tem como principal objetivo o levantamento e averiguação das necessidades de formação, 

assegurando que todo o pessoal, cujas atividades tenham impacte na UGF, possui ou recebe a formação adequada. 

Deverão ainda ser levadas a cabo ações de sensibilização sobre os impactes sociais, económicos e ambientais das 

atividades florestais da UGF para os seus intervenientes. 

O processo tem como principais atividades: 

 

• Avaliação de necessidades de Formação e implementação da mesma; 

• Implementação de ações de sensibilização. 

 

Organograma dos Processos do SGF 
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Funções e Responsabilidades dos agentes do SGF 

 

Direção da ACF (D): 

• Responsável pelo SGF; 

• Define a Política florestal da UGF; 

• Define os objetivos, metas e compromissos para a UGF; 

• Implementa, gere, mantém operacional e revê o SGF; 

• Define a estrutura, funções e responsabilidades dos agentes do SGF; 

• Valida o Plano de Gestão Florestal da UGF; 

• Valida o Referencial Técnico; 

• Valida a avaliação dos Indicadores de GFS; 

• Defere acerca dos processos de adesão de proprietários/gestores florestais; 

• Defere acerca dos processos de solicitação de reconhecimento técnico; 

• Defere acerca dos processos de solicitação de reconhecimento operacional; 

• Solicita, a uma entidade certificadora acreditada, a certificação do SGF; 

• Informa a entidade certificadora de qualquer alteração que ocorra ao SGF; 

• Dá a conhecer aos aderentes, todas as alterações que vierem a ser introduzidas no SGF e que possam ter 

influência na sua gestão individual. 

 

Comissão Técnica Florestal (CTF): 

• Caracteriza a UGF e os aspetos relevantes; 

• Avalia os impactes ambientais e sociais;  

• Comunica a Política florestal da UGF aos agentes do SGF, nomeadamente os aderentes, os técnicos 

reconhecidos e os operacionais reconhecidos, e disponibiliza-a publicamente; 

• Elabora e atualiza o Plano de Gestão Florestal da UGF e controla o seu cumprimento; 

• Elabora o Referencial Técnico; 

• Avalia e monitoriza os Indicadores de GFS e disponibiliza publicamente os resultados; 

• Avalia as necessidades de formação dos agentes do SGF, estabelece e executa o plano de formação para os 

mesmos;  

• Avalia os agentes do SGF;  

• Compila e atualiza a legislação aplicável e disponibiliza-a aos agentes do SGF; 

• Gere a comunicação externa e interna do SGF; 

• Analisa os processos de adesão de proprietários/gestores florestais; 

• Analisa os processos de solicitação de reconhecimento técnico; 

• Analisa os processos de solicitação de reconhecimento operacional; 

• Elabora e atualiza as listas de associados da ACF e de aderentes, técnicos reconhecidos e operacionais 

reconhecidos do SGF; 

• Controla o cumprimento dos PIF’s (amostragem); 

• Controla os produtos certificados (amostragem); 

• Controla os documentos do SGF; 

• Controla a Operacionalidade do SGF; 

• Inicia as AC/AP e encerra as NC da sua responsabilidade; 
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• Solicita aos agentes o início das AC/AP e encerramento das NC da responsabilidade destes; 

• Dá resposta às informações solicitadas pela Direção da ACF. 

 

Aderente (A): 

• Responsável pela realização das intervenções previstas no PIF, seguindo as especificações do Anexo técnico, e 

cumprindo e/ou fazendo cumprir o RT; 

• Responsável pela confirmação/solicitação do reconhecimento operacional dos executantes das intervenções 

florestais; 

• Acorda com os executantes das intervenções a realização das mesmas;  

• Informa detalhadamente a CTF sobre as NC, reais ou potenciais, identificadas; 

• Inicia as AC/AP e encerra as NC da sua responsabilidade.  

• Dá resposta às informações solicitadas pela ACF; 

• Está disponível para participação e facilitação em todas as situações decorrentes do processo de certificação do 

SGF. 

 

Técnico Reconhecido (TR): 

• Solicita o reconhecimento técnico à ACF; 

• Apoia e organiza o processo de adesão do proprietário/gestor ao SGF; 

• Elabora os PIF e os Anexos técnicos dos aderentes; 

• Acompanha a execução das intervenções previstas nos PIF(s); 

• Controla o cumprimento do(s) PIF(s) do aderente, da sua responsabilidade; 

• Controla os produtos certificados; 

• Informa detalhadamente a CTF sobre as NC, reais ou potenciais, identificadas; 

• Apoia e acompanha o início de AC/AP e o encerramento das NC que sejam da responsabilidade de um aderente 

do qual é o técnico responsável. 

• Dá resposta às informações solicitadas pela ACF; 

• Está disponível para participar e facilitar todas as situações decorrentes do processo de certificação do SGF. 

 

Operacional Reconhecido (OR): 

• Solicita o reconhecimento operacional à ACF; 

• Realiza as intervenções previstas no PIF, seguindo as especificações do Plano técnico de execução, e 

cumprindo o RT; 

• Formaliza com os aderentes a realização das intervenções previstas; 

• Dá resposta às informações solicitadas pela ACF; 

• Está disponível para participar e facilitar todas as situações decorrentes do processo de certificação do SGF. 

 

 

 

 

 
* Alteração à versão anterior 


