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MADEIRA PARA A CONSTRUÇÃO:  ESTÉTICA OU ESTRUTURA. 
CONTRIBUTO DO 'THE NEW BAUHAUS' PARA A MUDANÇA NA
CONCEÇÃO DA ARQUITETURA”



§ Em resultado da crescente preocupação com a desflorestação, a
degradação ambiental e a exclusão social, o FSC® - Forest
Stewardship Council®, uma organização sem fins lucrativos sediada
em Oaxaca, México e escritórios em Bona, foi criada em 1994 com
um alcance global dedicado à promoção de uma gestão florestal
responsável em todo o mundo.

§ Visa transmitir credibilidade e confiança na gestão florestal e na
indústria associada, proporcionando a ligação entre a floresta e o
utilizador final, garantindo que os produtos com marca FSC
satisfazem os princípios e critérios FSC que incluem os mais elevados
benefícios económicos, sociais e ambientais.

§ https://fsc.org/en

§ https://pt.fsc.org/pt-pt

FSC® - Forest Stewardship Council®
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A certificação divide-se em duas vertentes
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Gestão Florestal: Certificação de uma área florestal, de forma independente e credível, garantindo que a 

área florestal é gerida de acordo com as normas de sustentabilidade estabelecidas

Cadeia de Custódia: Verificação da rastreabilidade da matéria prima proveniente da floresta, de forma 

independente e credível, em todas as etapas de transformação do produto até chegar ao consumidor 

final.



Aumentar e reforçar a competitividade dos produtos florestais no mercado global.

Acesso mais fácil ao “eco mercado” e mercados cada vez mais exigentes.

Trabalhar num segmento de produtos de qualidade

Garantir uma gestão sustentável e responsável dos recursos florestais, ajudando a 
garantir, a longo prazo, a disponibilização de matérias-primas para a sociedade.

Contribuição para o desenvolvimento sustentável das áreas florestais e maior controlo 
dos recursos.

Benefícios sociais: respeito pelos direitos dos trabalhadores e das comunidades locais.

Benefícios da certificação:

A importância de la certificação FSC® CoC
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Comércio Projetos

A certificação FSC pode ser atribuída à organização de gestão florestal – Certificação de Gestão Florestal 
Sustentável – ou a toda a indústria de processamento, comércio e aplicação de matérias-primas e produtos –
Certificação da Cadeia de Custódia.

Quem se pode certificar FSC®? 
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Produtos
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Norma FSC para a certificação de projetos.

FSC-STD-40-006 v2-0

Disponível em
https://fsc.org/en/document-centre

https://fsc.org/en/for-businesses/certification-resources/project-certification
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§ Define os requisitos para a certificação de 
organizações que gerem projetos e querem 
demonstrar que:

• A totalidade ou parte dos produtos 
florestais /materiais utilizados num 
projeto provêm de florestas bem geridas, 
fontes controladas, materiais recuperados 
ou uma mistura dos mesmos;
• Que qualquer declaração associada é 

exata e legítima.
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Âmbito

Organização Projeto (s) Membros
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Certificação de projeto - Âmbito



Âmbito 
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Organização 
gestora

PROJETO

Membro do 
projeto 

certificado

Membro do 
projeto

ñ certificado



§ Renovação, Reabilitação e Construção Civil (edifícios, condomínios, palcos de eventos, 

pontes, stands de exposições, etc.)

§ Arte ou objetos decorativos (por exemplo, esculturas)

§ Veículos de transporte (embarcações marítimas)

Outros itens podem ser elegíveis desde que sejam aprovados pelo FSC Internacional
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Certificação de projeto - Âmbito



Tipos de Certificação

§ Projeto único

• certificação de uma organização para a Gestão de um só projeto que apenas dura até 

à sua conclusão

§ Certificação contínua de projetos

• Certificação de uma organização para gestão continua de projetos múltiplos (5 anos)

Os projetos geridos de acordo com a norma podem ser declarados e promovidos 

como certificados FSC
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Tipos de Certificação
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§ Tipos de projeto:

• Projeto completo

• Componentes específicos de um projeto (Ex: estrutura, janelas exteriores, mobiliário

• Declarações percentuais: 80% de materiais FSC (o restante é material controlado FSC)

• Permite incorporação de material reciclado (FSC STD 40-007) 

• Material controlado (FSC STD 40 -005) para a alegação de percentagem



2B Office - O Primeiro Projecto Ibérico de Construção/Arquitetura FSC ®!
O primeiro no mundo certificado pelo nova versão da norma!  (2BForest)

FSC®-C154984 14Vídeo promocional: 
https://youtu.be/OSaoDaykwUw

Mobiliário Casa de Banho 
Nacional

Pinheiro Bravo 
Nacional

Criptoméria dos Açores

Cortiça Nacional

Criptoméria dos 
Açores

Pinheiro Bravo 
Nacional

https://youtu.be/OSaoDaykwUw


Edifício 
Impulso Verde 
– Município de 
Lugo 
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https://www.lugobiodinamico.eu/resultados/edificio-
impulso-verde/



§ Madeira da Galiza: Pinus radiata e 
Eucalipto

§ Estrutura pré- fabricada

§ Apoio da Universidade de Santiago no 
desenvolvimento e homologação dos 
materiais

§ Projeto pretende ser inteiramente 
certificado FSC e biodinâmico

§ Permite a valorização da madeira local



Requisitos normativos
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1- Requisitos administrativos

• Âmbito

• Compromissos com FSC e SST

• Procedimentos y registos

• Formação

• Materiais elegíveis

• Reclamações

2 – Responsabilidades

3- Membros

4 – Abastecimento  de material e 

declarações FSC nos projetos. 

Legalidade da madeira

5 – Manuseamento e produtos não 

conformes

6 - Projetos de renovação

7 – Declaração de projeto
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Processo de certificação PROJETO FSC®

ANÁLISE DE CANDIDATURA

1

PLANEAMENTO DFA AUDITORIA
2

AUDITORIA DE CONCESSÃO
3

4

ENTRADA BASE DE DADOS FSC 
(organização e projeto candidato)

ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO

6

RENOVAÇÃO/ENCERRAMENTO

6

8

5
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DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO

EMISSÃO DE CERTFICADO 
ORGANIZAÇÃ0

ACESSO A MARCAS

7



Orador: 

Local e Data:

www.apcergroup.com

Na perspetiva de quem pretende a 
certificação

Onde encontrar potenciais fornecedores, clientes, projetos?
https://info.fsc.org/certificate.php



Acreditado pela ASI para certificar em Cadeia de Custódia, Certificação de Madeira 
Controlada e Projeto

Operamos em Portugal, Espanha, Brasil e França com mais de 500 certificados de cadeia 
de custódia

Complementa este serviço com cadeia PEFC™ de custódia, gestão florestal, sistemas de 
gestão ISO e outros

APCER – Certificação
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Porquê APCER?

• Primeiro OC no mundo a 
certificar un projeto com a nova 
versão de FSC-STD-40-006;

• Organismo certificador de 
referência a nível mundial;

• Auditores e formadores 
qualificados;

• Equipa interna especializada;

• Experiência no sector da 
construção.
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César Gonçalves– cesar.goncalves@apcer.pt
Silvia Ochoa – silvia.ochoa@apcerespana.es
Joana dos Guimarães Sá – joana.sa@apcer.pt


