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Título (200 carateres c/ espaços)
A certificação florestal FSC®: a valorização de produtos e serviços de ecossistemas, com base numa
gestão florestal responsável

Sumário (600 carateres c/ espaços).
A certificação FSC da gestão florestal permite que os gestores florestais demonstrem o seu
compromisso com a sustentabilidade, mas também que demonstrem o impacto das suas actividades
de gestão nos Serviços de Ecossistema desempenhados pelas florestas. Esta relação entre a gestão
responsável e a promoção dos Serviços de Ecossistema, pode ser um modelo de apoio económico
adicional para gestores florestais certificados, e uma forma concreta e reconhecida de proteger e
promover o restauro dos serviços dos ecossistemas florestais.

Descrição do simpósio (contexto, tema, objetivos) (3000 carateres c/ espaços)
O simpósio pretende abordar a certicação florestal FSC como ferramenta para a promoção da gestão
responsável e da promoção dos serviços de ecossistemas.
Para além dos seus bens e produtos, a floresta providencia muitos outros benefícios. Os serviços dos
ecossistemas reflectem o verdadeiro valor da floresta, nomeadamente ao nível da conservação da
biodiversidade, sequestro e armazenamento de carbono, conservação do solo, qualidade dos
recursos hídricos e serviços de recreio e lazer.
Os serviços dos ecossistemas são assim um dos verdadeiros aliados à nossa vulnerabilidade sobre os
efeitos das alterações climáticas.
As empresas enfrentam crescente pressão para garantir a sustentabilidade dos seus abastecimentos
e operações, e precisam de ferramentas para poder comunicar como suportam impactos positivos,
dando cumprimentos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Na verdade, todos nós, enquanto parte da Sociedade, usamos e dependemos dos Serviços dos
Ecossistemas, pelo que se torna fundamental a criação de incentivos para que os proprietários
florestais protejam estes bens valiosos, para benefício de todos.
Reconhecendo a importância de valorizar os Serviços dos Ecossistemas, e com base numa certificação
reconhecida internacionalmente, o FSC desenvolveu ferramentas que permitem aferir a preservação
dos benefícios naturais, incentivando e recompensando os gestores florestais que promovem uma
gestão florestal responsável.
As Normas de gestão florestal do FSC já exigem que se mantenha/conserve ou melhore/restaure os
chamados serviços dos ecossistemas, mas Procedimento que foi criado em 2018, oferece uma
estrutura para verificar os impactos da gestão florestal responsável sobre esses serviços, uma forma
de valorizar os territórios, incentivando e recompensando os gestores florestais que promovem uma
gestão responsável e aumentando o valor de mercado do FSC.
A certificação de Serviços de Ecossistemas permite verificar, em áreas florestais cerificadas, os
impactos da gestão florestal na promoção dos Serviços de Ecossistemas, nomeadamente:
Quantificar: com esta metodologia, os gestores florestais certificados pelo FSC podem demonstrar os
impactos positivos das suas actividades de gestão florestal nos serviços ecossistémicos;
Transparência: os impactos são verificados por auditores externos e é elaborado um relatório de
auditoria;
Alegações: Governos, Investidores e Empresas, poderão ter a garantia de que os projectos que
apoiam estão a contribuir para a preservação dos serviços dos ecossistemas e fazer alegações sobre
esses impactos verificados;
Agregar valor: vendedores e compradores de activos ambientais de florestas certificadas pelo FSC,
poderão aumentar o valor desses activos, adicionando informações sobre os impactos nos serviços
do ecossistema.

O Procedimento dos Serviços dos Ecossistemas do FSC, fornece assim dados reais, auditados e
georreferenciados, sobre o impacto dos investimentos realizados em projectos desta natureza.
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Os autores aceitam comunicações provenientes da submissão geral de resumos?
Sim ______

Não __X__

Indique o eixo temático principal em que se inclui o tema do simpósio (assinalar com um X):

_____ 1. A FLORESTA PORTUGUESA
Tópicos: Silvicultura, Inventário e Ordenamento Florestal; Conservação de Solos e Gestão de
Recursos Hídricos; Economia e Política Florestal; Ecologia de Sistemas Florestais e
Agroflorestais; Produtos Lenhosos e Não Lenhosos.
_____ 2. OS DESAFIOS
Tópicos: Incêndios; Invasões biológicas, Florestas de Invasoras, Pragas e Doenças;
Desenvolvimento Rural, Economia e Mercados; Alterações Climáticas.
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_____ 3. A AMBIÇÃO
Tópicos: A Floresta Portuguesa e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Novos
Modelos de Silvicultura; Ordenamento e Planeamento Territorial; Floresta Urbana;
Bioeconomia e Serviços de Ecossistema; Ensino das ciências florestais.
__X___ 4. A TRANSFORMAÇÃO
Tópicos: Renaturalização e Conservação da Floresta Portuguesa; Inovação Social; Inovação
Tecnológica; Novos Produtos e Serviços; Turismo, Saúde e Bem-estar; Certificação Florestal;
Políticas e Economia Florestal.
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