O Grupo ACHARsgf iniciou em 2009 com 7 aderentes, neste
momento tem mais de 140 aderentes e uma área superior a 40
000 ha
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Sistema adaptável à dimensão e intensidade de gestão
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Preparado para os sistemas FSC®e PEFCTM.

François Mauriac

O grupo ACHARsgf surgiu do interesse demonstrado pelos
sócios, aderentes do grupo, em implementar um sistema de
gestão sustentável nas suas explorações, com o objectivo de as
valorizar e aos respectivos produtos.

“DE NADA SERVE AO HOMEM
CONQUISTAR A LUA
SE ACABA POR PERDER A TERRA”

Grupo ACHARsgf

Certificação florestal, o que é?

Vantagens da certificação

Quem pode aderir

Mecanismo que garante ao consumidor a aquisição de produtos
provenientes de Florestas “bem geridas”.

Acesso a novos mercados e/ou manutenção dos actuais;

Resposta às preocupações ambientais e sociais da sociedade
sobre as florestas.

Melhor preço – falta de madeira certificada no mercado (procura maior
do que a oferta);

Qualquer produtor florestal detentor de áreas florestais sob a sua
gestão que se comprometa a fazer parte do grupo e a cumprir as
normas num período mínimo de 5 anos e que a sua gestão
cumpra os princípios e critérios do Certificação Florestal.

Instrumento de mercado (voluntário) que garante ao
consumidor a aquisição de produtos provenientes de florestas
"bem geridas", que cumprem um conjunto de regras.

Melhoria da gestão e como consequência aumento da produtividade –
Planeamento e monitorização das intervenções, formação para uma
melhor execução, controlo de custos e receitas, aumento da capacidade
negocial;

A certificação de um produto de origem florestal exige:
A certificação da gestão florestal;
A rastreabilidade da matéria-prima da floresta, em todas as
etapas de transformação, até o consumidor final - Cadeia de
Responsabilidade (CdR ou CoC)

Melhoria da imagem da empresa ou produtor;
Estabelecimento de práticas com menores impactos ambientais;
Melhores condições de trabalho e de vida de quem trabalha na floresta;
Melhoria continua - PDCA

Como posso iniciar o processo?
Primeiro contacto – o produtor contacta a ACHARSGF e o gestor
esclarece o mecanismo de certificação e quais as vantagens.
Avaliação Inicial – inquérito de caracterização inicial da exploração,
objectivos de gestão e produtos. Discussão com o produtor das acções a
desenvolver para definição dos custos e preparação da auditoria.
Auditoria de adesão – consiste numa avaliação, a realizar no escritório e
no campo, da política e das práticas de gestão actuais por forma a
verificar se cumprem os princípios e critérios. Elaboração de relatório.
Acções correctivas – lista de assuntos de maior e menor importância
relativos ao cumprimento da política e das práticas de gestão,
recomendações e condições, prazos para a sua resolução.
Adesão – assinatura de contrato de adesão.
Monitorização – verificação da manutenção do cumprimento dos
Princípios
e
Critérios.
Identificação e implementação
de
ações correctivas

