
 

 

 

 

 

 

 

Consulta a Partes Interessadas 

Antes de visitar as áreas florestais, é realizada uma consulta a um conjunto de 
indivíduos e organizações que possam ter interesse em comentar sobre as actividades 
da entidade gestora da área florestal em avaliação. 

 

Esta consulta com não deve substituir qualquer comunicação que normalmente 

ocorra entre as entidades consultadas e a entidade gestora da área florestal – as 

partes interessadas deverão apresentar as suas preocupações à entidade gestora da 

área florestal primeiro, uma vez que os problemas podem ser resolvidos se a entidade 

gestora estiver informada dos mesmos. Se este procedimento não for possível, por 

favor informe-nos. Comentários positivos são sempre recebidos com prazer. 
 

Um resumo das questões levantadas e a forma como foram abordadas serão incluídos no nosso 

relatório de auditoria (todas as referências a consultados específicos serão excluídas do relatório e 

os comentários podem ser confidenciais se assim for especificado). 

Quem somos  

Soil Association Woodmark está acreditada pelo FSC para avaliar as 

entidades gestoras das áreas florestais relativamente às Normas FSC. 

A Kiwa Sativa – Unipessoal, Lda. representa em Portugal e noutros 

países da Bacia Mediterrânea, o Programa Woodmark  de Certificação Florestal da organização Soil 

Association.  

O Forest Stewardship Council® (FSC®) é uma organização independente, sem 

fins lucrativos, que desenvolveu NormasInternacionais para a Gestão Florestal. 

Indivíduos e organizações 

Tem conhecimento de alguma das seguintes situações: 

• Problemas na permissão de usos tradicionais da floresta? 

• Limitação do acesso às áreas florestais sem justificação? 

• Problemas relacionados com actividades cinegéticas? 

• Disputas por resolver relacionadas com conversão da area florestal? 

• Evidências que os direitos legais ou consuetudinários de posse das comunidades 

locais não estão a ser respeitados? 

• Inexistência de esforço razoável para empregar e dar formação a trabalhadores 

locais? 

• Casos em que os funcionários foram dissuadidos de juntar a sindicatos ou 

negociar coletivamente? 

• Existem comunidades locais que dependem da floresta para subsistência? 

Organismos regulamentares  

Tem conhecimento de alguma das seguintes situações: 

• Reclamações em curso relacionadas com incumprimento legal? Ou evidências de 

os códigos de boas práticas, guias de conduta ou acordos relevantes não estarem 

a ser cumpridos? 

• Problemas relacionados com consulta durante as revisões dos planos de gestão? 

• Consulta não adequada sobre locais e atributos com significado cultural 

significativo? 

• Impactes ambientais negativos significativos resultantes da gestão florestal? 

 

Informação que se procura numa consulta 



 

 

 

 
Esforçamo-nos por implementar um sistema de certificação florestal aberto e eficaz e faremos o 

nosso melhor para resolver quaisquer preocupações levantadas de forma satisfatória e 

atempadamente oportuna. No entanto, se pretender fazer uso do sistema de resolução de disputas 

e reclamações, siga as orientações definidas no documento "Dispute Resolution Procedures” (IP-

GEN-004) que está disponível no nosso website. 

Contactos 

Soil Association Certification - Forestry Team 

South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX 

Email: forestryconsultation@soilassociation.org 

Phone: +44 (0)117 914 2435 

Website: www.soilassociation.org/forestry 
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O que fazemos 

• Participação de forma proactiva com as principais partes interessadas no processo de 

consulta 

• Tratamento de comentários das partes interessadas de forma confidencial 

• Esclarecer os objectivos e o âmbito do processo de certificação para garantir que as 

expectativas de todos os lados sejam realistas 

• Utilização dos comentários no processo de auditoria e avaliar objectivamente esses 

comentários contra a norma FSC relevante 

• Questionar sobre a perspectiva dos gestores florestais relativamente às questões 

levantadas (tratando comentários de forma confidencial) 

• Confirmação dos comentários recebidos   

• Incluir comentários recebidos no relatório público de auditoria, em conjunto com 

explicação de como os mesmos foram avaliados 

• Informar as partes interessadas quando e onde o relatório público de auditoria será 

disponibilizado. 

O que não fazemos 

• Atuar como mediador entre o requerente / titular do certificado e as partes interessadas, 

na resolução de problemas potenciais e em curso 

• Envolver em questões que foram avaliadas como estando além do âmbito da norma de 

certificação – informação pode ser registada, mas a nossa função é avaliar a norma FSC 

• Tomar partido: nosso papel é realizar uma avaliação objetiva para determinar se a gestão 

florestal está ou não conforme com os requisitos d a norma FSC 

http://www.soilassociation.org/forestry

