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A AFLOeste tem como objeto social a promoção da certificação florestal na região 

do Oeste, Área Metropolitana de Lisboa e Lezíria do Tejo, isto é, promover e 

contribuir para o desenvolvimento sustentável da floresta e dos sistemas que lhe 

estão associados, nomeadamente através da gestão sustentável da floresta e da 

sua comprovação na região do Oeste, que integra os municípios de Alcobaça, 

Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, 

Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, na região da 

Área Metropolitana de Lisboa e na região da Lezíria do Tejo, à escala da região, 

para uma gestão florestal sustentável, um melhor conhecimento e transparência 

dos mercados, promoção e incentivo de ações de formação profissional e de 

promoção dos produtos e serviços florestais, melhoramento dos níveis de controlo 

de qualidade e promoção do equilíbrio adequado da oferta e da procura no quadro 

das leis da concorrência, implementação do sistema da gestão florestal 

sustentável, ao nível da região, assim como as ações necessárias à sua divulgação e 

aplicação e promoção de ações que contribuam para a defesa da floresta. 

 

 

A política florestal regional, que rege o seu sistema de gestão florestal, consagra a 

vontade coletiva de aumentar a importância relativa do Valor da floresta na 

economia da Região Oeste, garantindo a sustentabilidade da gestão do seu 

património florestal no respeito da liberdade da iniciativa privada. 
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Compromissos assumidos pela AFLOeste: 

- Promover a gestão florestal sustentável na Região, procurando o equilíbrio 

entre as funções sociais, económicas e ambientais proporcionadas pelos 

espaços florestais; 

- Definir os objetivos e estabelecer o Sistema de Gestão Florestal da Região do 

Oeste; 

- Proceder à sua divulgação visando uma participação ampla e efetiva dos 

intervenientes na fileira florestal; 

- Assegurar o cumprimento da Legislação Portuguesa aplicável e dos critérios 

Pan-Europeus para a gestão florestal sustentável, em conformidade com a 

Norma Portuguesa 4406; 

- Pôr em prática o princípio da melhoria contínua, aplicando-o aos diferentes 

níveis de organização da Unidade de Gestão Florestal; 

- Divulgar publicamente a Politica Florestal para a Região do Oeste, 

manifestando a disponibilidade para receber e responder a questões 

colocadas por indivíduos ou entidades, direta ou indiretamente ligados ao 

sector florestal da Região. 

 

 

 


