
 

  

PEFC, certificação florestal 
sustentável e rastreabilidade, um valor 
acrescentado para os alimentos com 
origem na floresta 
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Contexto 
As florestas sempre forneceram alimentos para o ser humano. Os produtos selvagens permitem-nos desfrutar 
de autênticos sabores naturais. Os alimentos gourmet mediterrânicos, tais como cogumelos, trufas, pinhões, 
castanhas, bagas, mel, plantas aromáticas, e até bolotas para alimentar porcos ibéricos, são produtos florestais 
frequentemente presentes nas nossas cozinhas. Muitos produtos agrícolas têm no rótulo uma certificação de 
origem, qualidade, e método de cultivo. No entanto, os produtos de origem silvestre carecem frequentemente 
desta informação. Assim, a certificação florestal oferece uma garantia de rastreabilidade a partir da origem, e 
também certifica esta origem como uma gestão florestal sustentável (SFM - Sustainable Forest Management). 

 

Objetivo 
A melhor opção para setores altamente fracionados como este, é ter um posicionamento comum que reúna o 
maior número possível de produtos, através da criação de uma marca abrangente que proporcione valor 
acrescentado. A PEFC Espanha permite a certificação florestal para produtos silvestres através do agrupamento 
de todos os produtores e produtos florestais geridos sob critérios de sustentabilidade sob uma marca 
reconhecida.  A certificação PEFC para cadeias alimentares de origem silvestre pode ajudar a melhorar a 
regulamentação da sua utilização e comercialização e o reconhecimento de setores que atualmente são 
parcialmente não-formais. 

 

Resultados 
Em Espanha, o primeiro certificado PEFC no setor agroalimentar foi para rolhas de cortiça em vinhos de alta 
qualidade utilizados como elemento diferenciador, acrescentando valor e prestígio ao produto. O seguinte foi 
para um dos produtos emblemáticos da nossa despensa: o presunto ibérico. Hoje podemos encontrar presunto 
e lombinho de marcas de renome internacional que garantem o bem-estar dos animais e o cuidado da terra. As 
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primeiras trufas PEFC certificadas na cadeia de custódia podem ser encontradas no condado de Ribagorza.  A 
El Bierzo oferece castanhas certificadas PEFC através da Rede de Bosques Sustentáveis (Network of 
Sustainable Groves). A procura de mel certificado já é uma realidade, sendo este um dos produtos com origem 
certificada e um rótulo que confirma a sua rastreabilidade e o cuidado das florestas em que é produzido. 

 

Recomendações 
A PEFC torna a certificação florestal acessível aos proprietários e gestores florestais através de certificados 
regionais ou de grupo. Mais de 38.860 proprietários e gestores florestais são certificados pela PEFC, atestando 
a gestão responsável de 2.300.000 ha em Espanha.  
A certificação é uma ferramenta chave para melhorar a comercialização, comunicando tanto ao consumidor 
como à sociedade o compromisso com a conservação das florestas. Assim, a certificação da cadeia de custódia 
desde a floresta até ao consumidor é essencial. Além disso, constitui uma garantia para os produtos espanhóis 
versus importações de países terceiros. A fim de estruturar o setor e melhorar a competitividade, uma estratégia 
de marketing conjunta deve ser articulada sob a mesma marca para aumentar a quota de penetração no 
mercado. 

 

Impactos e pontos-fracos 
É necessária uma maior promoção dos produtos silvestres e mais empresas devem ser certificadas na cadeia 
de custódia, superando as várias dificuldades. Para as pequenas empresas, a certificação pode significar uma 
carga administrativa e custos adicionais, enquanto as grandes empresas de processamento podem ter maior 
dificuldade em obter produtos certificados com segurança. Para estas, o principal interesse no símbolo da 
certificação é constituir uma forma de comunicar aos consumidores o seu compromisso social e ambiental, pelo 
que podiam certificar a Cadeia de Custódia, mas necessitam de fornecedores suficientes de produtos silvestres 
certificados. 
A certificação de gestão florestal sustentável não é compatível com a economia informal ou "subterrânea". 

 

Desenvolvimentos futuros 
A certificação de alimentos silvestres através do rótulo PEFC pode levar a sociedade a perceber as florestas de
uma forma diferente, através de atividades populares, tais como as artes culinárias. O reconhecimento pelo 
consumidor deve ser uma recompensa pelos esforços dos produtores, coletores, processadores e retalhistas. O 
empenho dos proprietários florestais no futuro das florestas precisa de apoio institucional, regulamentar e social
para manter a biodiversidade, combater as alterações climáticas e, em última análise, preservar, através da 
silvicultura adaptativa, todos os bens e serviços do ecossistema que as florestas fornecem ao planeta. 

 
 © PEFC España 

 

Informação adicional 
https://www.pefc.es/sabores-bosque/materiales_sabores.html 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


