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“ A sustentabilidade está a 
tornar-se num imperativo de 
negócio; não fazer nada já 
não é uma opção. Trata-se de 
proteger o seu negócio para o 
futuro.”

  PricewaterhouseCoopers1

2009 2010US$2300 
milhões US$2686 

milhões

Organização líder mundial 
na certificação das 
florestas

Benefícios da 
Certificação FSC

Conheça o FSC 

As 3 oportunidades de topo.5

Da floresta à loja com o FSC  

Foram aplicados 
as mais elevadas 

normas ambientais 
e de conservação. 

Os direitos e as 
necessidades 

dos trabalhadores 
e da população 

local foram 
respeitados. 

O produto foi 
controlado desde 
a floresta até ao 
ponto de venda. 

A marca
FSC
significa que 
estamos seguros 
de que não estamos 
a contribuir para 
a destruição das 
florestas do mundo. 

150,000,000  
Hectares de 
florestas, no mundo 
inteiro, são geridos 
segundo as normas 
do FSC 

www.fsc.org
1 PricewaterhouseCoopers: Sustainability - Are Consumers Buying it? 2008
2 Ethical Consumerism Report 2011: The Co-operative Group
3 The World Bank: Justice for Forests - Improving Criminal Justice Efforts to Combat Illegal Logging, Março 2012

4  Site FSC: Sobre nós – www.FSC-uk.org/?page_id=5
5 FSC Business Value and Growth: Global Market Survey 2011
6 FSC: Facts and Figures on FSC growth and markets, Fevereiro 2012
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Fundada

Sem fins lucrativos

internacionalmente em 1993

Democrática
com mais de 800  membros

Florestas certificadas em mais de 79 países. 

Apoiada pelo WWF, Greenpeace, Oxfam, Fundecor e Altropico

Não-governamental
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2009
US$69.8MM

2010
US$75.9MM 

Procura...
A procura por madeira e papel 
sustentáveis, no Reino Unido, cresceu 
ainda mais rápido.

Abate Ilegal
A cada dois segundos, em alguma 
parte do planeta, uma área florestal do 
tamanho de um campo de futebol é 
destruída por abates ilegais.3

Os produtos provenientes de cortes 
ilegais podem ser encontrados em toda 
a parte, de estaleiros de construção a 
casas privadas.4

A aumentar...
Apesar da difícil conjuntura no mundo inteiro, a procura por 
produtos “éticos” continua a crescer. Por exemplo, no Reino 
Unido...2

E não é apenas a madeira para construção 
e os produtos de papel que podem ser 
certificados… 

A maior parte da madeira e do papel utilizados 
na Europa são produzidos de forma responsável 
e certificados pelo Forest Stewardship Council 
(FSC®). 

Fontes 
Éticas – 
a raíz do 
sucesso


