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A AFLOESTE - Associação Interprofissional da Floresta do OESTE tem como objeto social a promoção da 

Certificação Florestal na Região Oeste. 

As entidades fundadoras são as Organizações de Produtores Florestais da região: APAS FLORESTA, 

APFCAN, APFRA e FLOREST. 

Pretende: 

- Congregar os interesses de todos os operadores da Fileira 

Florestal na Região Oeste. 

- 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. 

- 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 também, promoção de ações que contribuam para a 

defesa da floresta. 

- Implementar um Sistema de Certificação Florestal a nível Regional. 

Caracterização da Região 

- A região inclui um total de 12 concelhos 

- A região inclui uma área total de 221.928 ha, dos quais 34% 

(75.213 ha) são área florestal 

- A área média das explorações é de 9,75 ha 

- A floresta é maioritariamente (90%) composta por Eucalipto e 

Pinheiro Bravo 

- Estima-se o aumento da área florestal para 41% até 2045 (fonte: 

PROF Oeste) 
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A Certificação Regional é a forma mais vantajosa da promoção da certificação florestal, não só pela 

forma como o sistema é construído e implementado, mas pelos menores custos de adesão que a mesma 

proporciona aos proprietários e produtores florestais. 

O Sistema de Certificação Regional é: 

- um esquema de valorização da produção florestal; 

- um comprovativo para o mercado do cumprimento das boas práticas na exploração, segundo uma 

norma com reconhecimento internacional; 

- uma garantia da sustentabilidade económica, social e ambiental dos espaços florestais. 

Vantagens

Produtores Florestais: 

- Preços mais valorizados 

- Novos mercados 

- Diferenciação 

Defesa do Ambiente: 

- Melhores práticas culturais 

- Menores impactes ambientais 

- Sustentabilidade 

Defesa do Consumidor: 

- Maior oferta 

- Mais transparência 

- Garantia de origem 

Indústria Florestal: 

- Mais matéria-prima 

- Segregação de fornecedores 

- Maior capacitação do sector 

Empreiteiros: 

- Normas reconhecidas 

- Reconhecimento profissional 

- Mais oportunidades 

Municípios: 

- Criação de marca regional 

- Imagem regional reforçada 

- Valorização turística 

 

 

 

 


