
Porque até 16% do volume de 
madeira e papel que se consome 
no mercado Ibérico provém de 
países onde a exploração florestal 
ilegal ainda é uma prática 
frequente.

Porque uma percentagem muito 
maior e difícil de quantificar, 
provém de explorações florestais 
legais, mas não sustentáveis.

Porque apenas 5% da superficie 
florestal mundial está certificada 
por sistemas que asseguram a 
exploração florestal ambiental e 
socialmente responsável, como 
seja o FSC (Forest Stewardship 
Council).

Porque orientar o modelo de 
consumo da sua empresa para os 
produtos florestais certificados 
influencia positivamente a 
melhoria da gestão florestal, a 
conservação da biodiversidade e 
a qualidade de vida das pessoas 
que delas dependem.

Porque promove o uso e consumo 
responsável de madeira, papel e 
cortiça, em detrimento de outros 
materiais não renováveis e de 
maior impacto ambiental.
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Apoio na elaboração e aplicação de 
Programas de Compra Responsável de 
Produtos Florestais e Responsabilidade 
Corporativa.

Informação sobre o fornecimento de 
produtos florestais certificados por marcas 
credíveis, como o FSC.

Assessoria sobre a comunicação do seu 
compromisso de compras responsáveis de 
produtos florestais aos seus fornecedores, 
clientes e partes interessadas.

Contactos e relações comerciais com 
outros participantes do GFTN.

Liderança corporativa a favor das florestas 
e das pessoas.
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Para mais informação

WWF Rede Ibérica de Comércio Florestal

Se a sua empresa se situa em Portugal:
(00 351) 963970796 iberica@wwfmedpo.org

Se a sua empresa se situa em España:
(00 34) 91 354 05 78 iberica@wwf.es

http://gftn.panda.org www.panda.org/pt www.wwf.es/rediberica

Negócios responsáveis, florestas sustentáveis

Através da Rede Ibérica de Comércio 
Florestal, a WWF proporciona:
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Com a sua empresa

líderes 
conservação 
florestas

na
das
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As empresas que participam na Rede Ibérica de 
Comércio Florestal desenvolvem e implementam, 
com o apoio da WWF, um Programa de Compra 
Responsável de Produtos Florestais, que:

1. Identifica e avalia os riscos do seu 
actual modelo de consumo de produtos 
florestais.

2. Estabelece medidas que minimizam a 
sua pegada ecológica, discriminando 
os productos de origem ilegal e não 
sustentável.

3. Aumenta progressivamente o 
abastecimento de produtos de origem 
social e ambientalmente responsável, 
certificados por sistemas credíveis, 
como o FSC (Forest Stewardship 
Council).

A Rede Ibérica de Comércio Florestal,  
é o grupo para Portugal e Espanha, da Rede 
Global de Comércio e Florestas da WWF 
(GFTN, sigla em Inglês), uma rede mundial onde 
participam mais de 300 entidades, em mais de 30 
países da Europa, África, América e Ásia.

A WWF GFTN promove o estabelecimento de 
relações comerciais entre produtores florestais e 
consumidores responsáveis em todo o mundo, 
ajudando a criar as condições de mercado que 
contribuem para a conservação das florestas e 
proporcionam benefícios económicos e sociais às 
empresas e pessoas que delas dependem. 

é a nossa oportunidade

Estabelecendo ligações 
entre líderes de mercado

Mais de 30 milhões de metros cúbicos 
equivalentes de produtos certificados.

Mais de 160 relacões comerciais 
establecidas entre os seus participantes.

O valor de mercado dos seus produtos 
transacionados ascende a 30.000 milhões 
de Euros anuais.

Os seus participantes gerem mais de 
27,2 milhões de hectares de florestas 
em processo de certificação

WWF GFTN, em números:

A Rede Ibérica de Comércio Florestal 
é uma ferramenta da WWF que apoia as 
empresas, estabelecidas em Portugal 
e Espanha, na adopção de politicas, 
esclarecidas e responsáveis, de compra 
de produtos de origem florestal, como 
sejam madeira, papel e cortiça. Este é 
um instrumento eficiente que reforça a 
competitividade e a imagem corporativa 
das empresas que nos ajudam a combater 
a exploração 
florestal ilegal, a 
desflorestação 
e as alterações 
climáticas.

Junte-se à rede 
global da WWF 
para promover a 
gestão florestal 
sustentável 
e o consumo 
responsável 
de produtos 
florestais 
provenientes 
das áreas 
florestais mais 
ameaçadas do 
mundo.

O seu compromisso

Desta forma,  
o compromisso das 
empresas permite-nos 
incentivar a gestão 
sustentável das florestas 
mais ameaçadas do mundo.
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