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Consciente das novas realidades com que neste início do século XXI, o país e o setor florestal se deparam, constitui
objetivo fulcral do GFS Certificação (FSC-C100171) atingir uma nova dinâmica nomeadamente ao nível da gestão
florestal sustentável, adotando-se uma postura cada vez mais direcionada para a vertente multidisciplinar, no
sentido de obtermos uma gestão florestal ativa e permanente.
Esta realidade tem vindo a ser refletida, desde há alguns anos, na legislação em vigo�, nomeadamente através da
lei de Bases da Política Florestal, na definição de diretrizes de âmbito regional'pelos PROF - Planos Regionais de
Ordenamento Florestal e na necessiélade cada vez mais premente da definição de estratégias ao nível da
propriedade florestal. Esta estratégia passa necessariamente por uma gestão cada vez mais profissional,
conduzindo a planeamentos eficazes de forma a obtermos uma gestão sustentada quer a nível económico, quer a
nível ambiental e social.

Assim, o GFS Certificação tem como objetivos:
•

Promover a gestão florestal s,ustentável aos nossos membros, tendo em consideração tanto a vertente
económica, como as vertentes ambiental e social;

•

Minimizar os impactos das atividades realizadas nas nossas florestas sobre o ambiente e os recursos
naturais, tais como a água e o solo.

•

Preservar a biodiversidaçle flqrísJica e faunística.

•

Pesquisar continuadamente e implementar técnicas silvícolas e outras de modo a respeitar o meio
ambiente.

•

Respeitar e cumprir a legislação aplicada ao sector florestal.

•

Cumprir na totalidade os critérios para a Gestão Florestal Responsável e comprometer-se a evoluir na
melhoria dos mesmos.

•

Gerir o património florestal segundo os Princípios e Critérios do Forest Stewardship Council ®,
promovendo a sua divulgação junto das partes interessadas.
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•

Disponibilizar para receber e r_esponder a questões colocadas por todas as partes interessadas,
divulgando ativamente a sua Política Florestal e promovendo a responsabilidade ambiental e social com
as comunidades envolventes.

•

Promover a formação junto das partes envolvidas de modo a implementar as boas práticas florestais,
cumprindo sempre a legislação em vigor.

•

Apostar na divulgação das práticas florestais inerentes ao GFS certificação, bem como respeitar os Planos
de Gestão Florestal em vigor.

•

Rever a sua Política Florestal sempre que se considere necessário.

Coruche, 14/01/2021

GESFLORESTA· Consultorí , Lda.
A Gerência

•
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