
Certificação de Grupo
A certificação de grupo é uma maneira de várias operações florestais serem certificadas sob 
um único certificado FSC. O certificado é atribuído  a uma organização ou pessoa que irá 
representar o grupo de proprietários florestais que aderiram ao grupo. 

Áreas florestais de pequena dimensão, de baixa 
intensidade e de gestão comunitária

Nota resumo 1Forest Stewardship Council

A certificação de grupo é 
desenhado para ajudar a reduzir 
os custos da certificação – os 
custos para cada membro do 
grupo são mais baixos do que os 
de uma certificação individual.

Como funciona?
Cada grupo necessita de uma pessoa ou organização que actue como gestor de grupo
(muitas vezes chamado de entidade gestora do grupo). O gestor de grupo pode ser um 
indivíduo, uma empresa, uma cooperativa ou uma ONG - ou qualquer outra entidade legal.

Os membros do grupo são os proprietários ou gestores florestais. As florestas de cada um 
deles poderá ser de qualquer dimensão ou qualquer tipo de posse (terreno do estado, 
privado, comunitário, concessão, etc.).

Exemplos de gestores de 
grupos: serviços florestais do 
estado, ONG locais, 
engenheiros florestais 
individuais, associações de 
produtores, entidades gestoras 
de baldios ou matas 
comunitárias, empresas de 
pasta de papel.

Não existe limite para o nº de 
pessoas de um grupo: pode ter 
o nº de pessoas que quiser e 
com a dimensão de área 
florestal que tiver. A entidade 
gestora do grupo deve mostrar 
de que consegue gerir o 
tamanho do grupo que tem e 
qualquer crescimento 
planeado.

Se não é adequado dispor de um acordo 
por escrito – por exemplo, no caso da 
maioria dos proprietários não saber ler 
nem escrever – então, o FSC permite 
outras opções, tais como acordos verbais. 
Neste caso, o gestor de grupo terá de 
explicar porque razão o acordo escrito não 
foi possível e de como os membros são 
informados e concordam com as regras.

Responsabilidade do gestor de grupo:
•Candidatar-se àcertificação de grupo
•Actuar como ponto de contacto para a 

Entidade Certificadora.
•Informar o grupo acerca das suas 

responsabilidades.
•Assegurar que  os membros cumprem 

com os requisitos FSC de gestão florestal.
•Monitorizar todos os membros do grupo: 

por exemplo, verificar se estão a cumprir 
com os requisitos.

•Manter registos: p.e. listas dos membros 
do grupo, áreas florestais, relatórios.

Responsabilidades dos membros:
•Gerir as suas propriedades de acordo 

com os requisitos do FSC. 
•Concordar com as regras do esquema de 

grupo e concordar que o gestor de grupo 
irá candidatar-se para obter um 
certificado FSC em seu nome (por 
exemplo, assinando um acordo). 

Certificação em conta
Todos os custos envolvidos na certificação – tais como a escrita de relatórios, despesas de 
viagens dos auditores, consulta pública acerca da gestão florestal – são partilhados por 
todos os membros. Os auditores também não irão visitar cada membro individualmente 
todos os anos, apenas alguns. Logo, o custo de certificação para cada membro irá ser menor 
do que se fosse feito individualmente.

A certificação de grupo também significa que os membros obtêm apoio da entidade gestora 
do grupo, ou de outro membro, para cumprir com os requisitos SC para uma boa gestão 
florestal.

Responsabilidades chave na certificação de grupo

Alguns gestores de grupos também 
oferecem serviços técnicos, tais como, 
inventários, plantação, estudos de 
impactes, exploração, marketing e vendas 
dos produtos florestais; contudo, não é um 
requisito obrigatório. Noutros grupos, o 
gestor de grupo apenas gere o esquema de 
grupo.



Grupos de pequena dimensão ou baixa intensidade
Se o grupo é constituído exclusivamente de operações qualificadas como Florestas 
de  ‘Pequena dimensão’ ou de ‘Baixa Intensidade de Gestão’ (grupo de SLIMF’s), o 
FSC permite à entidade certificadora fazer algumas alterações à forma como a 
auditoria é conduzida, de maneira a que os custos para essas operações sejam 
reduzidos. 

Dependendo se a entidade certificadora encontrar ou não muitas ‘acções 
correctivas’ (problemas que necessitam de ser corrigidos), custos mais baixos nas 
auditorias podem ser  oferecidos reduzindo as visitas aos membros do grupo 
durante uma auditoria e substituindo algumas das auditorias anuais de campo por 
auditorias documentais.

Não existe limite para o número de membros num grupo de SLIMF’s.

Todos os gestores florestais individuais 
necessitam de cumprir com os requisitos 
da norma. Não é possível “trocar” as 
responsabilidades de cumprir com os 
requisitos entre diferentes membros do 
grupos ou propriedades. Contudo, alguns 
aspectos da boa gestão, tal como a 
conservação da biodiversidade, podem ser 
adequados para uma gestão ao nível do 
grupo: irá depender do contexto do grupo 
e da sua estrutura organizacional.

www.fsc.org/smallholders

Certificar um grupo
O gestor de grupo tem o papel de gerir o grupo e monitorizar o grupo de gestão florestal. 
Assim, os requisitos da certificação de grupo FSC colocam uma grande responsabilidade no 
gestor de grupo, de garantir que todos os membros do grupo estão a cumprir com uma boa 
gestão florestal. As entidades certificadoras irão verificar se o gestor de grupo está a 
cumprir o seu papel nesta matéria e se tomou as medidas necessárias para monitorizar
todo o grupo. Eles irão também visitar um nº seleccionado de membros do grupo
individualmente para verem se os requisitos do FSC estão a ser cumpridos. 

Os problemas acerca da capacidade de gestão do grupo são levados muito a sério. Se os 
auditores verificarem que a gestão de grupo não apresenta bons resultados ou não 
monitoriza o grupo correctamente, irão pedir melhorias nesse campo (normalmente
chamados de Pedidos de Acção Correctiva, ou CARs), ou então poderão suspender ou até 
retirar o certificado de grupo. 

Se os auditores encontrarem um membro que não esteja a cumprir com os requisitos do 
FSC para a gestão florestal, eles recomenderão a suspensão ou expulsão do membro em 
causa do grupo ou então poderão emitir requisitos para melhoria na gestão e de como o 
grupo monitoriza os seus membros.

Onde encontrar mais informação
Recursos Online de Certificação Grupo: www.dovetailinc.org/GroupCert.html A comprehensive set of case studies, handbooks, and policies related to FSC 

group certification, in English.
Estudo sde Caso: www.fsc.org/smallholders 5 case studies which highlight the various benefits and challenges of group certification.   
Documentos especifícos: do FSC 
• The FSC Policy on Group Certification [FSC-POL-20-001 (1998) EN Group Certification – FSC Guidelines for Certification Bodies]. Aimed at certification 

bodies, but it is also useful for people setting up groups.
• FSC Forest Management Group Certification Guidebook. Rainforest Alliance 2005. Includes sample documents for managing a group. 
• Group Certification for Forests: A Practical Guide. ProForest 2002. Also has a set of model documents and templates available separately. 

Diagrama da certificação de grupo
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