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O FSC® é uma organização sem fins lucrativos, de 

âmbito internacional, dedicada à promoção de uma 

gestão ambientalmente adequada, socialmente benéfica 

e economicamente viável das florestas no mundo inteiro.

Quem somos e o que fazemos

A NOSSA VISÃO

Atender os direitos e as necessidades da actual geração

sem comprometer as das gerações futuras

Um dos seus elementos diferenciadores é o 

seu sistema de governança, distribuído por 

três câmaras: ambiental, económica e 

social, que representam o conjunto de 

interesses dos Membros.



Uma Organização verdadeiramente global
48 Escritórios Nacionais . 4 escritórios regionais

FSC® em 2018 

+270 funcionários em todo o mundo

+200 milhões de ha certificados

1603 Titulares certificados

35521 CoC certificados

123 países

+160.000 pequenos proprietários

+1000 membros internacionais 



No final dos anos 80, surgiram várias 

iniciativas que promoveram o boicote do 

consumo de produtos florestais tropicais, como forma de 

reduzir e desacelerar a desflorestação.

Como surgiu? 

Aproveitando a wake up call da Conferência do Rio, representantes da indústria, ONG’s

ambientais e sociais, criaram em 1993 uma organização denominada FSC® (Forest Stewardship

Council ®), cujo objectivo era melhorar a gestão florestal no mundo.

O que, em 1990, começou por ser apenas uma ideia inovadora, transformou-se num modelo de 

gestão florestal ambientalmente responsável, economicamente viável e socialmente 

benéfico.



Certificação de Gestão Florestal (FM) 

Requisito para gestores florestais

Estabelece as normas para uma gestão responsável da floresta

Forest

Retailer

Certificação de Cadeia de Custódia (COC)

Requisito para empresas ao longo da cadeia produtiva

Rastreabilidade dos produtos FSC da floresta à prateleira

1ª Transformação

Como funciona o FSC® ? 

Certificação
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QUAIS OS BENEFICIOS DA CERTIFICAÇÃO FSC?
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Acesso a longo prazo a recursos naturais 

Valorização por parte dos Stakeholders



O FSC ajuda ao cumprimento de 11 dos SDGs

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). 

O FSC® e os 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável



Enquanto 

consumidor

o que posso fazer 

para ajudar a 

cuidar das 

florestas? 





Aceda ao vídeo: https://youtu.be/OqIX7HttSl4

https://youtu.be/OqIX7HttSl4


Forest Stewardship Council®

FSC Portugal
Rua Mestre Lima de Freitas, n.º 1
1549-012 Lisboa, Portugal
Tlf. +351 217 100 033
E-mail geral@pt.fsc.org 

FSC A.C. All rights reserved
FSC® F000226

pt.fsc.org

11


