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Formulário de resposta à Consulta Pública 

Um resumo dos temas identificados e a avaliação pela equipa auditora serão incluídos no relatório de 

certificação (comentários serão mantidos anónimos). 

Todos os relatórios estarão disponibilizados ao público na base de dados do FSC® (www.info.fsc.org) ou na 

página internet da Soil Association website (www.soilassociation.org/forestry), até 3 meses após a decisão de 

certificação (à excepção dos relatórios de pré-auditoria). 

Por favor devolva o formulário preenchido até 19 de Junho de 2020.  

Por favor consulte o Guia da consulta pública (GM-FM-003) previamente ao 

preenchimento deste formulário. 

Gestão Florestal realizada por: Gesfloresta 

Código do Certificado SA-FM/COC-002594 

Código de Licença FSC-C100171 

Data de prenchimento do 
formulário 

 

 

Nome:  

Organização/Afiliação:  
 

Morada:  
 
 

Telefone:  

Email:  
 

Se tiver comentários 
relacionados com algum 
local em particular, por 
favor especifique sobre a 
área a que se refere. 
 
 

 
 
 
 

Comentários positivos sobre 
a gestão florestal da 
Gesfloresta:  
 

 
 
 
 

http://www.info.fsc.org/
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Comentários negativos sobre 
a gestão florestal da 
Gesfloresta:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe algum conflito ou 
desentendimento por 
resolver, entre a organização 
que está a ser avaliada e a 
sua organização ou com 
outra organização ou 
indivíduo? 
 

 

Por favor sugira outras 
organizações ou indivíduos 
relevantes que possam não 
ter sido contactadas no 
âmbito desta consulta 
pública. 

 Agradecemos o 
envio deste 
formulário a 
quem possa estar 
interessado no 
seu 
preenchimento. 

Tem alguma sugestão de 
alteração à Norma de Gestão 
Florestal, que devesse ser 
considerada na próxima 
revisão da Norma? 

 

 

Deseja reunir/falar com um auditor para 
conversar sobre algum assunto? 

 Deseja que os comentários sejam 
mantidos confidenciais? 

 

Deseja receber uma resposta directa por 
escrito? 

 Deseja continuar a ser consultado 
no futuro sobre a Gesfloresta? 
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A Política da Woodmark relativamente ao compromisso com as partes interessadas (IP-FM-006) está 

disponível no website (www.soilassociation.org/forestry). 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 pode ser encontrado no website. Se não ficar satisfeito com alguma das acções 

realizadas de acordo com o procedimento referido, poderá colocar as suas preocupações ao FSC 

(www.fsc.org). 

 

 

Devolução do formulário 

Por favor devolva o formulário por email para acp@sativa.pt, ou por correio para R. Robalo Gouveia, nº1 - 

1 A.1900 - 392 LISBOA, Portugal. 

mailto:acp@sativa.pt

