Comunicação Nº 14

Coimbra, 01 de Março de 2017.

AUDITORIA DE SEGUIMENTO DA CERTIFICAÇÃO – PRINCIPAIS RESULTADOS
A última auditoria ao Grupo de Gestão Florestal da Abastena (GGFA), à Bolsa de Fornecedores da Abastena (BFA) e à
Abastena realizou-se entre os dias 20 de Setembro e 07 de Outubro.
As auditoras da Sativa (Entidade Certificadora) consideraram que os processos estão bem, tendo reconhecido e valorizado o
crescimento, a organização e a dedicação da equipa responsável pela administração da Abastena, do GGFA e da BFA.
Os seguintes temas foram identificados e exigirão uma maior atenção para a manutenção da certificação:
 Controlo da informação relacionada com a venda de material certificado dos membros do GGFA e da BFA, principalmente
quando a venda não é feita para a Abastena.
 Controlo da informação relacionada com a venda de material não certificado dos membros do GGFA.
 Maior rigor nas Auditorias Internas aos membros da BFA.
 Controlo das empresas que são subcontratadas pelos membros da BFA para serviços de exploração (corte, rechega e
carga) em áreas certificadas.
 Controlo das empesas que são contratadas pelos membros do GGFA para execução de qualquer operação florestal em
áreas certificadas.
 Esforço na identificação de necessidades de formação para ser promovida aos membros dos grupos e outros
intervenientes.
GGFA: VENDA DE MADEIRA CERTIFICADA E NÃO CERTIFICADA
Qualquer proprietário membro do GGFA, quando decidir vender madeira, deve comunicar à Abastena a sua intenção antes
do início do corte, para avaliação da área, actualização do Plano de Gestão, fazer uma estimativa do volume a explorar e
acertar os detalhes e encargos de acordo com a opção de venda.
Madeira certificada:
 Para um fornecedor da BFA: Não há encargos nem documentos a apresentar.
 Para outros fornecedores: Há encargos a definir com a Abastena e deve ser apresentada cópia da factura de venda, ou
documento equivalente, indicando a quantidade, alegação “FSC 100%” e o código do certificado GGFA.
Madeira não certificada:


Não há encargos e deve ser apresentada cópia da factura de venda, ou documento equivalente.

BFA: VENDA DE MADEIRA CERTIFICADA
Como regra, todo material certificado deve ser vendido à Abastena, cabendo ao fornecedor emitir e entregar à Abastena
facturas referentes às NOTAS DE ENTREGA que lhe foram entregues.
A venda de material certificado para outros compradores dependerá de autorização da Abastena, cabendo ao fornecedor
comunicar a sua intenção antes do início do corte. O fornecedor deverá entregar cópia da factura de venda, indicando a
quantidade, alegação “FSC 100%” e o código do certificado BFA.
COMUNICAÇÃO DAS OPERAÇÕES
Voltamos a reiterar aos proprietários membros do GGFA para a importância de comunicarem à Abastena, com a máxima
antecedência possível, a realização de qualquer operação que pretendam fazer nas suas áreas, especialmente as de
exploração (corte), de instalação (preparação do terreno) e de aplicação de fitossanitários (herbicidas e inseticidas).
Esta simples comunicação permite a actualização e adequação do Plano de Gestão da área, o planeamento da operação, a
definição da necessidade de acompanhamento e controlo, e a programação das vistorias e visitas dos técnicos da Abastena.
Lembramos ainda que cabe ao membro assegurar o bom andamento das operações nas suas áreas. Quando a operação for
executada por outro interveniente em seu nome (prestador de serviço), as partes devem preencher e assinar o formulário
F-11: Termo de Responsabilidade para Execução de Serviços a fim de estabelecer as condições mínimas exigidas para o
desenvolvimento das operações. Sempre que seja necessário, o membro deve solicitar cópia deste formulário à Abastena.

CERTIFICAÇÃO DA BFA PELO PEFC
A Abastena está a preparar a ampliação da sua certificação CoC e da BFA para habilitar os Fornecedores ao fornecimento de
material certificado pelo PEFC™ - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (Programa para o
Reconhecimento da Certificação Florestal).
Inicialmente serão envolvidos alguns Fornecedores com maior actuação em regiões onde existe oferta de madeira certificada
PEFC. A auditoria de certificação deverá ocorrer em breve.
PROGRAMA PARA MELHORIA DE EUCALIPTAIS
O Grupo de Gestão Florestal da Abastena vai candidatar-se a um projecto que visa a Melhoria de Eucaliptais.
Os Povoamentos a submeter ao projecto devem ser Eucaliptais com baixa produtividade, que já tenham sido cortados pelo
menos 3 vezes, ou seja, estejam em rotações iguais ou superiores à 3ª rotação, podendo ser incluídas áreas ardidas.
Os níveis de Financiamento rondam os 40% do valor da rearborização (operações, plantas, adubo, etc.) a fundo perdido.
A condição para a candidatura é que as áreas sejam superiores a 1 hectare, que não distem entre si mais de 10 quilómetros,
sejam certificadas e que se localizem nas áreas consideradas com maior de maior produtividade para o Eucalipto.
O Grupo de Gestão Florestal da Abastena vai fazer a análise dos Proprietários que tenham Matas que se enquadrem nos
objectivos do projecto e vai entrar em contacto com cada um, para saber do seu interesse para ingressar neste projecto.
PROCESSOS DE LICENCAMENTO DE ARBORIZAÇÕES E REARBORIZAÇÕES (RJAAR)
No que respeita ao encaminhamento dos processos de Licenciamento de arborizações e rearborizações os chamados
“RJAAR”, como já informado anteriormente, tal tarefa foi considerada incomportável para os técnicos da Abastena, tanto
pelo tempo, como pelos recursos necessários.
Para colmatar esta limitação, foram estabelecidas parcerias com algumas empresas e Associações Florestais que prestam
estes serviços. Nestas parcerias, são praticados valores diferenciados, mais vantajosos para os Membros do GGFA.
Os pedidos de (Re)arborização serão cobrados directamente pelas Empresa ou Associações Florestais parceiras.
Caso pretenda beneficiar destas parcerias, deve contactar a Abastena, com antecedência suficiente (a volta de 6 meses) para
que seja possível ter assegurada a emissão da Autorização no momento em que tenciona realizar a Preparação do Terreno
para a plantação.
ACÇÕES DE FORMAÇÃO: INSTALAÇÃO E CONDUÇÃO DE POVOAMENTOS DE EUCALIPTO
Com a intenção de tratar de um tema importantíssimo no âmbito da Gestão Florestal, essencial para a vitalidade e
produtividade das plantações de Eucalipto, e que tem também estado na origem de diversas Falhas e Não Conformidades
Moderadas e Graves, continuam a ser desenvolvidas diversas ações de formação sobre Instalação e Condução de
Povoamentos de Eucalipto.
No dia 04 de Maio de 2016 houve uma ação na sede da Abastena destinada a Prestadores de Serviços que fazem operações
relacionadas com tais actividades, contando com a apresentação do Engº José Rafael, representando o RAIZ - Instituto de
Investigação da Floresta e Papel/Grupo The Navigator Company, sobre técnicas e aspectos relacionados com Instalação e
Manutenção de Eucaliptais.
Também foram desenvolvidas mais 2 sessões no âmbito do Projecto Melhor Eucalipto, organizadas em conjunto com a
CELPA – Associação da Indústria Papeleira em parceria com a Abastena.
As ações contaram com intervenções de técnicos especializados da The Navigator Company, e da Altri Florestal, com o
objectivo de divulgar boas práticas florestais e formas recomendadas de gestão e valorização do eucaliptal. Destaque-se a
apresentação de temáticas como requisitos legais para comunicação e autorização de (re)arborizações, recomendações
técnicas e cuidados na preparação de terrenos, plantação, fertilização e controlo de vegetação.
As sessões decorreram em Penafiel (29 de Outubro) e em Odemira (25 de Novembro), envolvendo um conjunto de cerca de
120 pessoas, entre produtores, proprietários florestais, fornecedores, prestadores de serviços e técnicos.
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