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A WWF é uma das organizações independentes de conservação da natureza mais importantes a nível 
mundial. Tem cerca de 5 milhões de apoiantes e está activa nos cinco continentes em mais de 100 
países.

A WWF trabalha por um planeta vivo e a sua missão é travar a sua degradação ambiental e construir 
um futuro em que o ser humano viva em harmonia com a  natureza: conservando a diversidade 
biológica mundial, garantindo que o uso dos recursos naturais renováveis seja sustentável e 
promovendo a redução da poluição e do desperdício.
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Há cerca de 15 anos que a WWF Mediterrâneo se vem empenhando na conservação, gestão sustentável 
e restauro da floresta Mediterrânica, um hotspot de biodiversidade. Entre os habitats florestais 
prioritários para a WWF, encontram-se os montados e florestas de sobreiro, cuja principal área de 

distribuição se encontra no Sudoeste da Península Ibérica. Nesse sentido a WWF iniciou em 2005 o seu 
Programa Sobreiro, especificamente dedicado à conservação do montado de sobro, tendo como principal 
objectivo a aplicação da certificação FSC ao sector da cortiça.

Envolvendo um vasto leque de actores do sector florestal Português, a WWF lançou em 2006 a Iniciativa 
Nacional do FSC em Portugal, um processo que culminou em 2008 com a criação da Associação para a 
Gestão Florestal Responsável, actualmente FSC Portugal.

Na mesma linha, a WWF Mediterrâneo e a WWF Espanha, em 2008 uniram forças para promover a certificação 
FSC na Península Ibérica, envolvendo o globalmente importante mercado Ibérico de produtos florestais na 
promoção da gestão florestal responsável. Foi desta forma que em Outubro de 2008, os dois escritórios da 
WWF lançaram a Rede Ibérica de Comércio e Florestas.

A implementação do FSC em Portugal torna-se assim uma história de sucesso, contando actualmente, com 
cerca de 250 mil hectares certificados por este sistema. Mas há ainda um longo caminho a percorrer, uma 
vez que estes números apenas correspondem a 8% da floresta nacional e o país não dispõe de nenhuma 
política pública onde a compra de produtos florestais certificados seja regra. 

Aumentar a área de floresta Mediterrânica certificada pelo FSC e promover políticas de compra responsável 
de madeira tropical, são dois objectivos que a WWF persegue através Rede Ibérica de Comércio e Florestas 
em Portugal nos próximos anos.

Paolo Lombardi
Director

WWF Mediterranean Programme Office
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Em 1998, a WWF lançou o Grupo2000, uma iniciativa 
constituída por empresas espanholas que partilham 
com a WWF o objectivo de promover a gestão 
social e ambientalmente responsável das florestas, 
aplicando políticas de compras responsáveis de 
produtos florestais.

Mantendo esse objectivo, e ampliando o seu âmbito 
de actuação a Portugal, em Outubro de 2008, a WWF 

criou a Rede Ibérica de Comércio e Florestas, com 
a participação de quase uma vintena de empresas 
espanholas e portuguesas.

Depois de dois anos a trabalhar de forma exclusiva 
com o comércio e indústria florestal, a Rede Ibérica 
de Comércio e Florestas alargou, este ano, o seu 
âmbito à área da produção, centrando o seu foco 
nos montados e florestas de sobreiro. Desta forma, 
o Grupo de Produtores da Rede Ibérica torna-se 
uma parceiro entre a WWF, proprietários e gestores 
florestais na implantação das melhores práticas de 
gestão florestal, visando promover a conservação 
dos montados e dos seus valores sociais, culturais e 
ambientais. 

A Rede Ibérica de Comércio e Florestas é uma aliança 
estratégica entre a WWF e o sector empresarial, 

De WWf Grupo 2000 
a Rede Ibérica de 
Comercio florestal
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que contribui de forma significativa para melhorar o 
estado de conservação das florestas e a imagem dos 
produtos florestais frente a outros materiais de maior 
pegada ecológica.

Negócios responsáveis, 
florestas sustentáveis
As empresas detêm o poder de decisão na compra 
de produtos florestais através dos requisitos que 
exigem, nomeadamente através da escolha de 
produtos certificados. Este poder de decisão, dá-

lhes a capacidade de criar mercado e converte o 
sector empresarial num elemento chave de melhoria 
da gestão florestal e de combate à desflorestação e 
degradação dos ecossistemas florestais. 

Neste contexto, o mercado Ibérico desempenha, ainda, 
um papel de protagonismo ao ser o principal mercado 
de entrada de madeira tropical da UE, podendo 
também contribuir significativamente para dinamizar 
a gestão sustentável das florestas europeias.

A Rede Ibérica de Comércio e Florestas oferece às 
empresas espanholas e portuguesas um mecanismo 
de monitorização e verificação das suas práticas de 
consumo informado e responsável de madeira, papel 
e cortiça, transformando-as numa força motriz para a 
gestão florestal sustentável.

Esta ferramenta contribui ainda, para valorizar o 
compromisso ambiental das empresas, fortalecendo 
a sua imagem corporativa. É uma “win-win situation” 
a favor das florestas entre a WWF e o sector 
empresarial. 

Esta iniciativa ganha especial relevância no contexto 
actual, onde os Estados Unidos e a União Europeia, 
assumiram formalmente a importância do consumo 
responsável de produtos florestais, através da 
aplicação de legislação de combate às práticas 
ilegais e de estimulo ao consumo de origem legal e 
certificado.”
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O seu compromisso …. É a nossa oportunidade
As empresas que participam nesta iniciativa 
desenvolvem e implementam um Programa de
Compra Responsável de Produtos Florestais que:

•  Identifica os produtos consumidos e avalia os 
riscos e oportunidades que a entidade assume 
com isso;

•  Estabelece medidas que minimizem a pegada 
ecológica vinculada ao consumo de produtos 
florestais, eliminando os de origem ilegal e 
insustentável;

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

Por sua vez, a WWF, via Rede Ibérica, proporciona às 
empresas:

•  Assessoria e apoio no desenvolvimento e 
implantação de um Programa de Compra 
Responsável de Produtos Florestais;

•  Informação sobre o consumo de produtos 
florestais de origem ambiental e socialmente 
responsável, certificados por selos como o FSC;

•  Assessoria na comunicação das empresas com 
a gestão florestal sustentável a fornecedores, 
clientes e outros grupos de interesse;

•  Participação em rondas e viagens de 
negócios.

Actuando no  
mercado global  

A Rede Ibérica de Comércio e Florestas faz parte de 
uma rede internacional denominada de WWF Global 
Forest & Trade Network (GFTN). Esta rede mundial é 
constituída por cerca de 300 entidades de mais de 30 
países da Europa, África, América e Ásia. Assim, a WWF 
facilita as ligações comerciais entre produtores florestais 
e consumidores responsáveis de todo o mundo, 
dinamizando o mercado a favor da conservação das 
florestas.

O GFTN em números:

Representa 16% do volume de produtos florestais 
que se comercializam internacionalmente cada 
ano.

Mais de 191 ligações de mercado entre os seus 
participantes, num valor de 70 milhões de euros.

Mais de 20.3 milhões de hectares de florestas 
certificadas e mais de 18 milhões de hectares 
em processo de certificação geridas pelos seus 
participantes. 

Apoia 42.749 famílias através de operações de 
gestão florestal comunitária.

África
África central
África ocidental

América Latina e Caraíbas
centroamérica e caraíbas
bolivia
brasil
Perú

Ásia-Pacífico
Australia
china
Indonésia
Japão
malasia
Vietname

Europa
Alemanha
Austria
bélgica
bulgária
França
Países baixos
Portugal
Reino Unido
Roménia
Rússia
espanha
suécia
suiça

Norteamérica

A GfTN no mundo
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Porquê fSC?   
A certificação florestal FSC é um processo de 
avaliação a que se submete uma Unidade de Gestão 
ou empresa florestal. É realizada por uma terceira 
parte independente, através de auditorias de campo 
e consultas com todos os agentes implicados. Este 
processo culmina com um selo ou certificado FSC, que 
garante ao consumidor a procedência dos produtos 
florestais de florestas geridas de forma racional, de 
acordo com standards internacionais que contemplem 
aspectos ambientais, sociais e económicos.  

A WWF, em colaboração com o Banco Mundial, 
desenvolveu em 2006 o Forest Certification 
Assessment Guide (FCAG), com o fim de avaliar a 
qualidade e credibilidade dos diferentes esquemas de 
certificação florestal.

Com o objectivo de manter uma posição actualizada 
sobre os sistemas de certificação, a WWF revê 
periodicamente a sua posição, avaliando os sistemas 
de certificação mais utilizados no mercado, segundo 
as normas estabelecidas pelo FCAG.

A última actualização, realizada em 2008, determinou 
que a certificação FSC continua a ser o melhor 
instrumento para garantir a origem sustentável dos 
produtos florestais.

Alguns dos aspectos que distinguem o FSC dos outros 
esquemas de certificação são:

•  Os seus standards e políticas baseiam-se no 
equilíbrio dos interesses sociais, ambientais e 
económicos e na equidade Norte-Sul;

•  É o sistema cujo processo de certificação 
estabelece melhores canais para a consulta 
e participação dos grupos de interesse 
afectados pela gestão florestal;

•  É o sistema que oferece melhor informação 
pública sobre os resultados das certificações 
florestais;

•  É o sistema que oferece maior fiabilidade nas 
avaliações da gestão florestal.

O Novo Grupo de Produtores

O grupo de produtores da Rede Ibérica vem dar uma nova dimensão ao trabalho da Rede na promoção da gestão responsável, com 
o intuito de apoiar as associações de produtores florestais, proprietários individuais e empresas através da:

1. Assessoria e apoio técnico no desenvolvimento e implementação de planos de acção rumo à certificação;
2. Identificação de campo dos valores de biodiversidade e dos serviços do ecossistema da área florestal a certificar;
3. Identificação e facilitação de contactos e relações comerciais com compradores responsáveis;
4.  Assessoria na comunicação do seu compromisso com a gestão florestal responsável aos seus clientes e outros grupos de 

interesse.

Deste modo, a WWF propõe-se, juntamente com o mercado, as empresas transformadoras e os produtores florestais, aumentar 
a área certificada do montado na Península Ibérica e assim conservar as florestas mais importantes e valiosas. Acresce que, via 
Rede Ibérica, 1/3 do valor global do mercado está comprometido com políticas de compras responsáveis e que 8% do volume de 
compras das empresas das rede é certificado FSC.

©
Fé

lix
 R

om
er

o 
/ W

W
F 

E
sp

añ
a

Memoria PORTUGAL.indd   7 25/11/10   12:18:07



8

beneficiários nos países do sul fabricam. É a primeira 
organização europeia em juntar dois conceitos num só 
produto: Comércio Justo e Certificação FSC.

LAFARGE CEMENTOS 

www.lafarge.com.es
Filial do Grupo Lafarge, multinacional líder em materiais 
de construção e primeiro produtor mundial de cimento. 
O alcance da sua política de compras responsáveis de 
produtos florestais inclui o papel dos sacos de cimento, 
as paletes, o papel de escritório e todo o utilizado nas 
suas publicações e material promocional.

LEROY MERLIN ESPAÑA

www.leroymerlin.es
Empresa líder em produtos para o lar em Espanha. Graças 
à sua política de compras responsáveis de produtos 
florestais, a empresa coloca ao dispor dos seus clientes 
cada vez mais produtos certificados FSC.

OSMA GRUPO J

www.osmagrupo.com
Carpintaria e distribuidora de produtos de madeira 
maciça certificada FSC para eco-construção. O alcance 
da sua política de compra responsável de produtos 
florestais engloba tanto os produtos distribuídos como 
os de fabrico próprio.

PUERTAS LUVIPOL

www.luvipol.com
Empresa especializada no fabrico e comércio de portas 
de madeira. Graças ao seu plano de compra responsável 
de produtos florestais, a empresa utiliza cada vez mais 
matéria-prima certificada FSC no fabrico das suas portas.
 

As empresas que participam actualmente na Rede 
Ibérica de Comercio e Florestas são:

em esPANHA
BENITO SISTEMAS DE CARPINTERÍA 

www.benito-sdc.es
Carpintaria especializada em janelas de madeira e 
madeira-alumínio. A empresa conta com o certificado 
FSC de cadeia de custódia e oferece aos clientes a 
possibilidade de realizar todos os modelos de janelas em 
madeira FSC. A sua aposta na compra responsável de 
produtos florestais engloba toda a madeira consumida 
no fabrico de janelas.

COCA-COLA ESPAÑA

www.conocecocacola.com
Empresa líder mundial em bebidas refrigerantes. O 
alcance da sua política de compra responsável de 
produtos florestais inclui os rótulos e as embalagens dos 
seus produtos, o papel de escritório, o papel utilizado em 
publicidade, assim como toda a madeira e mobiliário do 
seu novo edifício.

EDICIÓN E IMPRESIÓN LA TREBERE

www.latrebere.com
É a primeira indústria gráfica certificada para o uso de 
papel FSC em Espanha. Realiza uma grande quantidade 
de trabalhos e livros em diferentes formatos e 
gramagens, tudo em papel FSC. Acresce que implantou 
na movimentação das suas mercadorias o uso de paletes 
de madeira certificada FSC.

FUNDACIÓN COPADE

www.copade.es
COPADE- Comércio para o Desenvolvimento, é uma 
ONG de cooperação ao desenvolvimento que trabalha 
no âmbito do comércio justo e promove de forma activa 
a gestão florestal responsável através do uso do selo 
FSC em todos os produtos de madeira que os seus 

Empresas líderes na conservação das florestas
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responsável com a Rede Ibérica inclui apenas a cortiça, 
a sua única matéria-prima.

Corticeira AMORIM SGPS, SA

www.amorim.com
A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. é a maior 
empresa mundial de produtos de cortiça e uma das mais 
internacionais de Portugal. O âmbito da sua política de 
compras responsável inclui a cortiça (base de toda a 
actividade do grupo) e a madeira e derivados usados 
nos pavimentos e revestimentos.

GRANORTE – Revestimentos de Cortiça, Lda.

www.granorte.pt
A Granorte foi criada com o objectivo de reciclar 
resíduos provenientes da produção de rolhas de cortiça 
das várias fábricas existentes na região. O compromisso 
com a Rede Ibérica inclui os resíduos de cortiça (aparas), 
e os derivados de madeira (painéis e folhas) utilizados na 
produção de revestimentos.

LEROY MERLIN - Bricolage, Construção, 
Decoração e Jardim, SA

www.leroymerlin.pt
 A Leroy Merlin é uma empresa do Grupo Adeo, presente 
no mercado através de grandes superfícies especializadas 
na venda de artigos de bricolage, construção, decoração 
e jardim, proporcionando uma oferta multi-especialista, 
para que, debaixo do mesmo tecto, os clientes possam 
encontrar tudo o que precisam para reformar, decorar 
ou construir a sua casa. A empresa está a apostar 
fortemente numa política de compras responsável sobre 
todos os produtos à base de madeira que comercializa.

LISTOR - Importação e Distribuição de Materiais 
de Construção, S.A.

www.listor.com
A LISTOR é uma empresa dedicada à comercialização de 
pavimentos flutuantes, dispondo de estruturas comerciais 
e de distribuição própria. O âmbito do seu compromisso 
inclui todos os produtos de madeira comercializados, 
nomeadamente os pavimentos flutuantes.

em PoRtUGAl
AMBIODIV - Valor Natural, Ambiente, Natureza e 
Sustentabilidade, Lda.

www.ambiodiv.com
A AmBioDiv é uma empresa de consultoria especializada 
em Gestão de Biodiversidade, Avaliação de Ecossistemas 
e Conservação da Natureza. O alcance da sua participação 
inclui o papel de escritório e o papel promocional.

APFCertifica Group Scheme

www.apfc.pt
APFCertifica Group Scheme é um grupo de produtores 
florestais membros da Associação de Produtores Florestais 
de Coruche comprometidos com práticas de gestão 
responsável através da certificação FSC. São o primeiro 
integrante do Grupo de Produtores da Rede Ibérica e o 
seu compromisso passa pela promoção da Certificação da 
Gestão Florestal FSC junto de todos os seus Associados.

COCA-COLA PORTUGAL – Refrigerantes, Lda.

www.cocacolaportugal.com
Filial da The Coca-Cola Company em Portugal, a 
sua missão visa o apoio às marcas da empresa mãe, 
elaboração e coordenação dos planos de marketing e 
publicidade para a Refrige, o engarrafador exclusivo 
para Portugal. A sua política de compras responsável de 
produtos florestais inclui o papel de escritório e o utilizado 
nas actividades promocionais, as paletes e embalagens.

CORk SUPPLY Portugal, SA

www.corksupply.com
A Cork Supply é um dos maiores fornecedores de rolhas 
naturais para a indústria vinícola a nível global, sendo 
o principal para a América do Norte. A empresa conta, 
ainda, com operações nas principais regiões produtoras 
do mundo. O alcance do seu compromisso de compras 

Empresas líderes na conservação das florestas Empresas líderes na conservação das florestas
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fSC, uma eco-opção da Leroy Merlín
A Leroy Merlin inclui os produtos certificados FSC 
entre as suas eco-opções, na categoria “Floresta 
Sustentável”, uma iniciativa que oferece ao cliente 
uma ampla gama de produtos e soluções para 
uma casa mais sustentável. Mobiliário e casas de 
jardim, decks, frisos, grades, ferramentas ou cortiça, 
são alguns dos produtos de madeira ou derivados 
certificados FSC.

Madeira fSC na nova sede  
da Coca-Cola Espanha
O novo edifício de escritórios da Coca-Cola Espanha 
foi integralmente construído com madeira FSC, 
demonstrando que a construção pode ser um 

elemento chave na dinamização da gestão sustentável 
das florestas.

Tanto a carpintaria de interior (paredes, rodapés, 
portas, etc.) como o mobiliário de escritório contam 
com a garantia e o selo de origem responsável.

Madeira justa = fSC + Comércio Justo
A Fundação COPADE, juntamente com o FSC Espanha, 
lançou em 2008 a campanha “Madeira Justa”, uma 
plataforma que hoje integra mais de 30 sócios e 
colaboradores entre empresas, administrações 
públicas, universidades e ONGs, onde se promove o 
consumo responsável de derivados florestais, como 
papel ou madeira, com o selos do FSC e de Produtos 
de Comércio Justo entre a sociedade espanhola.

Apostando nas florestas

Memoria PORTUGAL.indd   10 25/11/10   12:18:15
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Líderes mundiais em sacos de papel fSC
Em 2008, a Lafarge Cementos converteu-se na primeira 
companhia de materiais de construção em todo o 
mundo a utilizar sacos de papel com selo FSC para a 
comercialização de cimento. A empresa já distribuiu 10 
milhões de sacos certificados FSC, o que equivale a 
1.000 toneladas de papel com este selo. A empresa é, 
também, a primeira a utilizar paletes de madeira FSC, 
além de imprimir todos os seus materiais promocionais 
com papel certificado.

Janelas com vista para a floresta… fSC
Fruto de um trabalho de sensibilização dos seus clientes, 
a Benito Sistemas de Carpinteria concluiu já mais de 30 
obras com janelas de madeira certificada FSC. A sua obra 
modelo é a construção de 145 vivendas em Majadahonda 
(Madrid), promovidas pela construtora Sacyr S.A.U., com 
um consumo superior a 150 m3 de madeira certificada.

Mais de 10 anos a abrir portas fSC
A empresa Puertas Luvipol conta com a certificação 
FSC da sua cadeia de custódia desde 1999. Nestes 
10 anos, a empresa desenvolveu uma ampla 
colecção de portas certificadas FSC que se adaptam 
a diferentes mercados e estilos, estando presentes 
em diversas obras emblemáticas, tanto a nível 
nacional (Espanha) como europeu, em diversas obras 
emblemáticas. Coincidindo com o 10º aniversário do 
FSC em Espanha, as Puertas Luvipol apresentaram o 
novo modelo Milano, que completa a gama Nature de 
portas certificadas FSC.

Rolhas naturais fSC: um brinde pelos 
montados
As operações da Cork Supply em Portugal, de onde 
provem 100% das rolhas naturais que a empresa 
comercializa em todo o mundo, contam com o certificado 
FSC. Desta forma, asseguram a gestão responsável dos 
montados e ajudam os produtores vitivinícolas a cumprir 
os seus objectivos de sustentabilidade.
O logótipo FSC numa rolha de cortiça garante aos 
distribuidores e consumidores, preocupados com o 
meio ambiente, a origem responsável do vedante do 
vinho. Além disso, estas rolhas são 100% naturais, 
renováveis, recicláveis e biodegradáveis.  

Na vanguarda dos pavimentos em 
cortiça… agora fSC
Os pavimentos de cortiça da Amorim Revestimentos, 
empresa do grupo Corticeira Amorim, contam com a 
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garantia de origem responsável que oferece o selo 
FSC, reforçando a reforçando a posição de líder 
mundial no fabrico de pavimentos de cortiça, como 
empresa empenhada na preservação das florestas de 
sobro do Mediterrâneo, de onde obtém a sua principal 
matéria-prima, combinando-a posteriormente com 
outros produtos de madeira, estes também de origem 
certificada ou controlada.

Grandes distribuidores de vinho 
apostam pelo fSC
Em Janeiro de 2010, a J.Sainsbury Plc e a Cooperative, 
importantes cadeias de distribuição do Reino Unido e 
membros do GFTN UK (homólogo britânico ao Rede 
Ibérica), anunciaram o compromisso assumido com a 
Corticeira Amorim para a compra de rolhas de cortiça 
certificada FSC para os seus vinhos de marca própria, 
um sinal claro do mercado mundial na adopção de 
políticas de compras responsáveis de produtos de 
cortiça.

A Rede Ibérica de 
Comércio e florestas 
em acção
O mercado luso-espanhol une-se pelas 
florestas
Sob este lema, apresentou-se no dia 9 de Outubro 
de 2007 a Rede Ibérica de Comércio e Florestas da 
WWF, com a participação 17 empresas espanholas e 
portuguesas.

No acto de apresentação esteve presente a Secretária 
de Estado de Cooperação Internacional do Governo 
de Espanha, Soraya Rodríguez, que saudou a 
capacidade desta iniciativa para mobilizar o sector 
empresarial a favor da gestão florestal sustentável e 
também ressalvou a sua contribuição para a melhoria 
das condições de vida das comunidades  que 
dependem da floresta.

Responsabilidade Corporativa na 
conservação das florestas
A Rede Ibérica de Comércio e Florestas esteve presente 
no “9º Congresso Nacional de Meio Ambiente” 
(Dezembro 2008). Na jornada organizada pela WWF, as 
empresas participantes nesta iniciativa, como Lafarge 
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Cementos, Leroy Merlin e Coca-Cola, expuseram a sua 
experiência na implementação de um Plano de Compra 
Responsável de Produtos Florestais.  

Catálogo de produtos fSC em Espanha
A Rede Ibérica de Comércio e Florestas, juntamente 
com o FSC Espanha, apresentou, na edição de 2008 
do Salão da Construção CONSTRUTEC, o primeiro 
catálogo de produtos certificados FSC para o mercado 
espanhol. Este inventário permite dar uma resposta ágil 
à crescente procura de produtos certificados FSC. O 
catálogo oferece uma ampla gama de produtos FSC: 
madeira, painéis, portas, janelas, pavimentos, cortiça, 
papel, artes gráficas…

Faz download desta publicação em:
www.wwf.es/rediberica

O sector espanhol da madeira impulsiona 
a gestão sustentável em África
A Asociación Española del Comercio e Industria 
de la Madera (AEIM) anunciou, em Março de 2010, 
o acordo realizado com a Rede Ibérica para a 
promoção da certificação FSC na África Central. 
Como resultado desse acordo, a AEIM promove entre 
os seus associados o consumo de madeira desta 
região preferencialmente certificado pelo FSC.

Esta aliança tornou-se pública durante uma 
missão comercial organizada pela Rede Ibérica ao 
RACEWOOD, a maior feira de madeira da África 
Central, que decorreu em Douala, Camarões. Seis 
empresas espanholas integraram esta expedição 
com o objectivo de conhecer a oferta existente de 
produtos FSC. A missão comercial incluiu rondas de 
negócios onde se realizaram mais de 20 ligações de 
mercado entre empresas espanholas e empresas da 
África Central com certificação FSC.

O mercado ibérico de madeira tropical e 
cortiça submetido a exame
Em Março de 2009, a Rede Ibérica de Comércio 
e Florestas publicou um Estudo de Mercado que 
analisa o mercado português das madeiras tropicais 
e cortiça, concluindo, entre outros, que a Península 
Ibérica é a primeira região europeia e a segunda do 
mundo em importações de Madeiras Tropicais, tendo 
importado mais de 550 mil m3, em 2007. Além disso, 
recomenda aos Governo e a Administração Pública 
Portugueses a reconhecer a importância da Gestão 
Florestal Sustentável e introduzir práticas e políticas 
de compras públicas que promovam a utilização de 
produtos de origem certificada.

Lançamento do grupo de produtores em
Portugal
Em Setembro de 2010, paralelamente ao lançamento 
do relatório da WWF “Hotspots de Biodiversidade 
e Serviços do Ecossistemas Montado” durante o 
Greenfestival, no Centro de Congressos do Estoril, 
Cascais, foi lançado o Grupo de Produtores da Rede
Ibérica. O seu objectivo é apoiar os produtores no 
aumento da área certificada. Com esta nova orientação, 
a Rede Ibérica dá resposta a um problema de mercado: 
apenas 8% da cortiça comprada em 2009 pelas 
empresas da rede ligadas à cortiça era certificada
FSC. Cabe destacar que esta etiqueta é considerada 
pela WWF como o melhor instrumento para assegurar 
a conservação do montado. Para minimizar o esforço 
dos produtores, a WWF em Portugal desenvolveu uma 
ferramenta WebGIS chamada HABEaS – Hospot Areas for 
Biodiversity and Ecosystem Services (www.habeas.com.
pt) com o intuito de facilitar a detecção e identificação de 
Áreas de Alto Valor de Conservação nas zonas propostas 
a certificação e adesão à Rede Ibérica.

Visita aos montados e indústrias 
corticeiras: Cork Business Trade Mission
A primeira missão empresarial da Rede Ibérica foi 
dedicada à cortiça FSC. No primeiro dia, dedicado 
à produção de cortiça, os participantes visitaram a 
Herdade dos Fidalgos, Coruche, certificada pelo FSC 
desde Abril de 2008, num contexto de certificação 
de grupo - um processo inovador cujo objectivo é 
aplicar os princípios do FSC à floresta de cortiça e 
que foi liderado pela APFC (Associação de Produtores 
Florestais de Coruche).
O segundo dia foi dedicado à indústria da cortiça com 
visitas às fábricas da Cork Supply (rolhas de cortiça 
naturais) e da Amorim Revestimentos (pavimentos de 
cortiça), ambas em Santa Maria da Feira, ambas com 
Cadeia de Custódia certificada pelo FSC e ambas 
membros fundadores da Rede Ibérica.
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Dinamizando o mercado
Compras públicas: De que madeira é 
construída a sua cidade?

LOGO CIUDADES POR LOS BOSQUES

Se a Rede Ibérica de Comércio e Florestas é uma 
ferramenta da WWF para trabalhar com as compras 
privadas de produtos florestais, a campanha “Cidades 
pelas Florestas” promove a compra pública responsável 
de produtos de origem florestal. É preciso ter em 
consideração que as entidades públicas são responsáveis 
por quase 20% do consumo de produtos florestais, em 
Espanha. Portanto, são indispensáveis para dinamizar o 
mercado de produtos certificados FSC.

A “Cidades pelas Florestas” tem como meta facilitar 
às administrações públicas a implementação de um 
programa de compras responsável.

Nove cidades (Barcelona, Benicarló, Gavá, León, 
L´Hospitalet de Llobregat, Madrid, Sant Boi de 
Llobregat, Murcia e a Diputación de Toledo) integram 
actualmente a lista verde do Observatório “Cidades 

pelas Florestas” por tomarem medidas efectivas para 
controlar a origem legal dos produtos florestais e 
darem prioridade àqueles com máximas garantias de 
origem social e ambientalmente responsável, como 
os certificados pelo FSC.

Mais madeira fSC na Bacia do Congo
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Depois da Amazónia, a Bacia do Congo, com os seus 
180 milhões de hectares de selva tropical, é a segunda 
região florestal mais extensa do mundo e a principal 
fonte de rendimento e alimento para as cerca de 30 
milhões de pessoas que habitam a região.

Para o mercado espanhol, a Bacia do Congo é o 
principal armazém de madeira tropical. Anualmente, 
Espanha importa da região um volume equivalente 
a 0,8 milhões de m3, com um valor económico 
aproximado de 150 milhões de euros. A importância 
ambiental e social da região e o papel chave que 
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desempenha no mercado espanhol da madeira, 
levaram a WWF Espanha a trabalhar no fortalecimento 
das capacidades dos países da Bacia do Congo 
para gerirem, de forma sustentável, os ecossistemas 
florestais, e no impulso à certificação FSC na região.

A Cooperação Espanhola, através da Agência 
Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento 
(AECID) e da Fundação Biodiversidade, está a 
contribuir para o trabalho da WWF no terreno em 
diversas actividades de fortalecimento e capacitação 
das comunidades locais, da sociedade civil, da 
Administração Pública e das empresas concessionárias 
para a gestão sustentável das florestas. Actividades 
que, somadas às missões comerciais organizadas à 
zona e ao trabalho de difusão no mercado espanhol, 
têm contribuído significativamente à certificação FSC 
de 5 milhões de hectares na região.

Vinhos que conservam os montados

Com o apoio do Ministério do Meio Ambiente e Meio 
Rural e Marinho espanhol, a WWF pôs em marcha 
um projecto-piloto designado “Vinho ecológico e 
cortiça FSC”. O seu objectivo é chamar a atenção 
do mercado para a gestão sustentável de vinhas e 
montados. A agricultura ecológica e a certificação FSC 
fazem do resultado final (vinho ecológico engarrafado 
com cortiça FSC) um produto “redondo” em termos 
ambientais e com uma ampla aceitação no mercado. 
Esta experiência demonstra que a gestão sustentável 
pode actuar como motor do desenvolvimento rural, 
gerando emprego e aumento da qualidade de vida 
das regiões produtivas.

Um terço da cortiça mundial 
comprometida com o consumo 
responsável
Duas das maiores empresas de produtos de cortiça, 
Corticeira Amorim e Granorte, juntaram-se em Janeiro 
de 2010 à Rede Ibérica de Comércio e Florestas. Este 
passo, supõe que um terço de todo mercado da 
cortiça que se vende à escala global está sujeito a 
políticas de compras responsável, uma vez que outro 
dos gigantes da cortiça, Cork Supply, forma também 
parte desta rede. Cabe destacar que o volume de 
negócios que representam estas companhias ascende 
a 0,5 mil milhões de euros quer dizer, cerca de 30 por 
cento do comércio mundial de cortiça, estimado em 
2008 em 1,5 mil milhões de euros.

Gonzalo Anguita Alegret
Responsável de Qualidade e Sustentabilidade
Leroy Merlin España
“A participação da Leroy Merlin na Rede Ibérica de 
Comércio e Florestas da WWF responde à nossa 
vontade de assegurar, de forma progressiva, que os 
nossos produtos se fabricam com madeiras de origem 
legal, provenientes da exploração responsável das 
florestas. Neste caminho, o FSC representa o último 
degrau, a garantia máxima de origem sustentável, 
tanto ambiental como social, dos produtos florestais.”

Eduardo Noriega
Conselheiro Delegado
Benito Sistemas de Carpintería
“Cada vez mais os cidadãos estão atentos à 
importância que tem assegurar a origem sustentável 
dos produtos florestais. As empresas têm, por isso, 
a responsabilidade de oferecer ao consumidor a 
oportunidade de exercer um consumo responsável e o 
FSC é a ferramenta que oferece mais garantias, tanto 
às empresas como aos cidadãos.

Isabel Allegro
Chief Executive Officer
Cork Supply Portugal
“No panorama actual assistimos a uma crescente 
preocupação por parte dos consumidores no que 
concerne à oferta de produtos obtidos de forma 
socialmente aceitável, ecologicamente sustentável e 
que garantam a estabilidade financeira da respectiva 
cadeia de valor. A Cork Supply Portugal teve a 
oportunidade de incorporar e melhorar processos 
directamente ligados a estes factores ao enveredar pela 
certificação FSC, permitindo a que parte dos nossos 
clientes possam, por sua vez, integrar o nosso produto 
na sua própria estratégia de sustentabilidade.”

Conceição Santos Silva
Gestora do Grupo
APFCertifica
“A maioria da área florestal associada da APFC 
corresponde a Montados de Sobro, um ecossistema 
moldado pelo Homem ao longo dos séculos, carac-
terizado por elevada diversidade biológica, o qual 
associa ao sobreiro, a exploração da cortiça e do sob 
coberto, através do pastoreio de gado e da prática 
da cinegética. É principalmente sobre este ecossis-
tema que incide o trabalho do GRUPO APFCertifica, 
promovendo a implementação de técnicas e práticas 
mais correctas do ponto de vista ambiental e com 
uma contribuição positiva sobre a biodiversidade, a 
preservação do montado e das florestas envolventes. 
Neste contexto, concebemos a certificação florestal 
como sendo uma ferramenta que permite alcançar 
esses objectivos.” 
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CONSUMO RESPONSÁVEL
A Rede Ibérica da WWF promove junto das empresas 
portuguesas e espanholas a adopção de uma política 
de compras de madeira, papel e cortiça, informada e 
responsável.

GESTÃO fLORESTAL SUSTENTÁVEL
A Gestão Florestal Sustentável tem um papel preponderante 
no combate à desflorestação e degradação dos 
ecossistemas florestais, contribuindo para a conservação 
da biodiversidade e redução das alterações climáticas.

MERCADO GLOBAL
O GFTN promove ligações comerciais entre produtores 
florestais e consumidores responsáveis em todo o mundo, 
criando dinâmicas no mercado a favor da conservação 
da floresta.

MERCADO IBÉRICO
É o principal importador da EU de madeira tropical, e o 
principal exportador mundial de produtos de cortiça.

Para mais informação:
WWF Rede Ibérica de Comercio e Forestas
Em Espanha:
(0034) 91 354 05 78    
iberica@wwf.es
Gran Vía de San Francisco 8-D, 28005 Madrid
www.wwf.es

Em Portugal:
(00351) 934 499 204     
iberica@wwfmedpo.org

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