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Trabalhamos para ter

FLORESTAS 

PARA TODOS

PARA SEMPRE



Aproveitando a wake up call

da Conferência do Rio, 

representantes da indústria, 

ONG’s ambientais e 

sociais, criaram em 

1993 o FSC®

com o objectivo era 

melhorar a gestão 

florestal no mundo
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33%
AMBIENTE

33%
ECONÓMICO

33%
SOCIAL
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Credibilidade na cadeia de valor



10 Princípios FSC®

8



O FSC ajuda ao cumprimento de 14 dos SDGs

FSC e os Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável

A ampla abordagem ambiental, social e económica dos Princípios FSC, também 

contribui para os SDGs relacionados com o combate à pobreza, igualdade, 

recursos naturais, padrões de produção e consumo, condições de trabalho, 

alterações climáticas, sociedades inclusivas e responsáveis, e parcerias globais.

A Missão do 

FSC é promover 

uma gestão 

florestal 

responsável em 

todo o Mundo, 

uma das metas 

do SDG 15 

(Life on Land). 
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O FSC criou novos incentivos para a proteção e o 

restauro de serviços de ecossistema florestais

Mas, qual o verdadeiro valor 

das florestas?



Benefícios que se obtêm dos ecossistemas

Conservação da 

biodiversidade

Sequestro e 

armazenamento

de carbono

Conservação

do solo

Qualidade dos 

recursos hídricos

Serviços de 

recreio e lazer

“Os ecossistemas suportam toda a vida na Terra. 

A Década das Nações Unidas para o Restauro 

dos Ecossistemas visa prevenir, deter e reverter a 

degradação dos ecossistemas em todos os 

continentes e oceanos. 

Pode ajudar a acabar com a pobreza, combater 

as alterações climáticas e prevenir uma extinção 

em massa. Só terá sucesso se todos 

desempenharem um papel.” 

#GenerationRestoration



Ajuste com estrutura existente 
do FSC®



Tipos de Impacte dos SE

ES1: CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

ES2: SEQUESTRO E ARMAZENAMENTO DE CARBONO

ES1.1: Restauro do coberto florestal natural

ES1.2: Conservação de paisagens florestais intactas

ES1.3: Manutenção de rede de áreas de conservação ecologicamente suficiente

ES1.4: Conservação de características florestais naturais

ES1.5: Restauro de características florestais naturais

ES1.6: Conservação da diversidade de espécies

ES1.7: Restauro da diversidade de espécies

ES2.1: Conservação de stocks de carbono florestal

ES2.2: Restauro de stocks de carbono florestal

ES3: SERVIÇOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

ES3.1: Manutenção da qualidade da água

ES3.2: Melhoria da qualidade da água

ES3.3: Manutenção da capacidade de purificação e regulação das bacias hirográficas

ES3.4: Restauro da capacidade das bacias hidrográficas de purificar e regular o fluxo 

de água.



ES4: CONSERVAÇÃO DO SOLO

ES5: SERVIÇOS RECREATIVOS

ES4.1: Manutenção da condição do solo

ES4.2: Restauro/melhoria da condição do solo

ES4.3: Redução de erosão do solo por reflorestação/restauro

ES5.1: Manutenção/conservação de áreas para recreio/turismo

ES5.2: Restauro ou melhoria de áreas para recreio/turismo

ES5.3: Manutenção/conservação de populações de espécies para turismo de natureza

ES5.4: Restauro ou melhoria de populações de espécies de interesse para o turismo de 

natureza

Tipos de Impacte dos SE
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Desenvolvimento das Actividades

12 Países       28 CH        65 Declaração de Impacto (63 verificações + 2 validações) 

https://fsc.org/en/for-forests/ecosystem-services#projects-worldwide

13 Países       29 CH        68 Declaração de Impacto (66 verificações + 2 validações) 

https://fsc.org/en/for-forests/ecosystem-services#projects-worldwide


1ª Certificação de SE em Portugal

3 Membros (de 393)

145ha (de 17850ha)

Serviços verificados

ES1.1 Restauro da cobertura florestal 

natural

ES1.3 Manutenção de uma rede de 

áreas de conservação ecologicamente 

viável

ES2.1 Conservação de stocks de 

carbono florestal

ES2.2 Restauro de stocks de 

carbono florestal

ES5.1 Manutenção/conservação de 

áreas de importância para recreação 

e/ou turismo



Declarações por Tipo de Impacto

Biodiversidade ; 
30%

Carbono; 30%

Água; 17%

Serviços 
Recreativos; 13%

Solo; 10%



• Restaurar áreas de floresta nativa e promover uma 

rede ecológica a partir dessas áreas restauradas

• Promover o uso múltiplo da floresta, privilegiando o 

ecoturismo, apicultura e produção de frutos como o 

medronho

• Estabelecer corredores ecológicos e 

proteger espécies com estatuto de 

conservação desfavorável, como é o 

caso do tritão-palmado, o noitibó

cinzento e o morcego-de-ferradura

grande

• Conservar habitat prioritários e proteger

espécies “criticamente em perigo” como a 

Alkanna tinctoria

©Terras de Sicó

©Naturlink

©Flora Vascular

Alguns projectos em carteira em 
Portugal
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Ao usar alegações dos serviços dos 

ecossistemas, podem…

✓ demonstrar e comunicar o impacto das suas 

compras, investimentos, e apoio financeiro à 

conservação e restauro da floresta;

✓ demonstrar o seu contributo para os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

✓ demonstrar responsabilidade social 

corporativa;

✓ proteger ou diversificar as relações 

comerciais com fornecedores;

✓ melhorar a compreensão do FSC pelos 

consumidores

Como podem as  Organizações

beneficiar do apoio aos Serviços dos 

Ecossistemas?



22https://www.youtube.com/watch?v=XT5m3BxrOlM

https://www.youtube.com/watch?v=XT5m3BxrOlM
https://www.youtube.com/watch?v=XT5m3BxrOlM
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