Serviços de consultoria de
soluções sustentáveis

CERTIFICAÇÃO
DE CADEIA
DE CUSTÓDIA
®
FSC E PEFC.
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2 CERTIFICADOS DE
CADEIA DE CUSTÓDIA

1 SOLUÇÃO DE
CONSULTORIA
Porque devo certificar a Minha
Empresa?

O que é a Cadeia de Custódia?
A Cadeia de Custódia é a informação acerca da
trajectória seguida pelos produtos desde a floresta
até ao consumidor ou no caso de materiais
reciclados, desde as instalações de recuperação
até ao consumidor. Inclui cada etapa da cadeia
de fornecimento (processamento, transformação,
fabrico e distribuição) que implique uma mudança
de propriedade do produto.
Um sistema de Cadeia de Custódia permite
que as organizações controlem de maneira
efectiva a compra, recepção, armazenamento,
processamento, venda e distribuição dos seus
produtos, assegurando a rastreabilidade dos
materiais por toda a cadeia, evitando que estes se
misturem com matérias não certificadas.
Um exemplo de Cadeia de Custódia é o seguinte:

Floresta Certificada
Fábrica Certificada
Distribuidor Certificado

FSC® (Forest Stewardship
Council®): é uma
organização global, sem
fins lucrativos, dedicada
a promover a gestão
ambientalmente apropriada,
socialmente benéfica e
economicamente viável das
florestas de todo o mundo.
PEFC (Programme for
the Endorsement of
Forest Certification):
é uma entidade
não governamental,
independente, sem fins
lucrativos e de âmbito
mundial, que promove a
gestão sustentável das
florestas por forma a
conseguir um equilíbrio
social, económico e
ambiental das mesmas.

Para que possa utilizar as marcas registadas FSC
ou PEFC, promover produtos FSC ou PEFC e
declarar o uso de materiais certificados FSC e
PEFC nos seus trabalhos, deverá primeiro ter um
certificado de Cadeia de Custódia FSC ou PEFC
válido. As marcas comerciais estão protegidas
e apenas utilizadores autorizados e certificados
podem utilizá-las.
Existe uma crescente consciencialização entre
empresas e consumidores para os graves
problemas ambientais e sociais que o abate ilegal
causa. Existe igualmente a noção que as florestas
que produzem madeira e fibra de madeira
requerem uma gestão cuidadosa para que possam
continuar a satisfazer a crescente procura que
existe sobre elas.
Isto levou a que nos últimos anos assistíssemos a
um aumento exponencial na procura de produtos
certificados, já que compradores de papel e
materiais impressos querem assegurar-se que os
produtos que adquirem provêem de fontes bem
geridas e que os seus fornecedores encaram
seriamente a responsabilidade ambiental.
Para poder vender os produtos certificados por
qualquer um dos dois sistemas e aproveitar a
oportunidade deste mercado crescente, terá que
possuir um certificado válido.

Gráfica Certificada

O que implica a certificação?
A Cadeia de Custódia opera tanto entre
empresas como dentro da própria organização.
Em suma, é um sistema de identificação e
rastreio onde o produto pode ser rastreado
desde o momento da compra ao fornecedor,
passando pela recepção da mercadoria,
armazenamento, impressão, envio e facturação
do produto terminado. O objectivo principal é
assegurar que o produto não se mistura com
produtos não certificados e garantir que é
correctamente vendido como certificado.
Existem actualmente dois programas
independentes de Cadeia de Custódia
acreditados: O Certificado de Cadeia de
Custódia FSC (Forest Stewardship Council)
e o Certificado de Cadeia de Custódia PEFC
(Programa para o Reconhecimento de
Certificação Florestal).

A certificação de Cadeia de Custódia é um
conjunto simples de regras (ou normas) que
devem ser seguidas para obter e manter a
certificação.
Estas regras estão baseadas, em grande medida,
na capacidade de realizar um seguimento
do produto desde a compra, transporte,
armazenamento, produção até à sua venda e
posterior entrega. Estes são denominados de
pontos de controlo crítico e terá que demonstrar
que tem implementado processos que permitam
identificar e rastrear os produtos certificados
ao longo de todo o processo, mantendo-os
separados dos produtos não certificados.
Este conjunto de regras ou normas diz-lhe o que
deverá fazer, mas não como o deverá fazer. É aqui
que o poderemos ajudar.

Que necessitaria fazer
a sua Empresa?
Os nossos consultores autorizados irão guiá-lo
na adaptação do sistema de Cadeia de Custódia
ao seu negócio. Será ainda necessária uma certa
preparação antes da visita do nosso consultor, que
inclui:
• Informar os membros-chave da sua
organização, como responsáveis de compras,
de produção e de recepção de materiais,
responsáveis administrativos e pessoas que
verificam ou arquivam guias de remessa, visto
que será necessária a sua colaboração durante o
processo de consultoria.

Quais são os custos?
• Verificar os certificados de Cadeia de
Custódia FSC ou PEFC dos seus fornecedores
e subcontratados.
Um consultor autorizado estará nas suas
instalações durante um dia inteiro para realizar
a consultoria, dado que pretendemos que o
processo seja o mais produtivo possível para
todos os envolvidos.

Como funciona o serviço?

• Deverá assegurar-se que a sua empresa dispõe Um consultor autorizado trabalhará consigo
de recursos para designar um representante que para garantir que o processo de obtenção da
certificação FSC e PEFC será simples e eficaz.
possa estar presente durante todo o processo.
• Preparar a documentação chave que a sua
empresa utiliza, como fichas de trabalho, guias
de remessa, facturas e ordens de compra.

Não hesite em consultar o seu comercial da
Antalis para mais detalhes sobre o nosso
serviço de consultoria e esclarecer eventuais
dúvidas.

• Processos e procedimentos
Se decidir contratar o nosso serviço, um
consultor autorizado explicar-lhe-á todos os
processos e procedimentos necessários para a
gestão da Cadeia de Custódia, adaptando-os ao
seu negócio, de maneira que cumpram todos
os requisitos do certificado que irá solicitar.

• Implementação e formação
Ser-lhe-á prestado todo o apoio durante a fase
da implementação e garantida a formação
necessária para que o seu pessoal possa
adaptar-se aos novos processos de maneira
rápida e simples e para que possa obter
aprovação na auditoria. Uma vez entregue o
manual definitivo, irá dispor de um mês para a
sua revisão. Durante este período, contará com
o apoio do consultor para realizar qualquer
modificação necessária.

O nosso Serviço de Consultoria tem um valor fixo*.
Este valor inclui o desenvolvimento dos
procedimentos e o acompanhamento por um
consultor autorizado para que possa implementar
o Sistema de Cadeia de Custódia. Também irá
elaborar o seu manual de procedimentos, dar-lhe-á
toda a formação necessária e esclarecerá todas
as suas dúvidas. Tudo isto com um preço fixo
que inclui já todos os gastos inerentes à visita do
consultor.
Serviço de Consultoria FSC/PEFC – 1.425 €
* Preço válido para empresas de até 50 empregados com
uma sede apenas, que obtenham a certificação de Cadeia de
Custódia FSC e PEFC. Para empresas de maior dimensão é
favor contactar a Antalis.

Certificação

O que pode esperar:
• Informação prévia

Serviço de consultoria

• Assessoramento sobre
a empresa auditora
Apenas um auditor autorizado poderá oferecer
os serviços de auditoria. A Antalis poderá
ajudá-lo fornecendo-lhe os contactos das
empresas autorizadas para o efeito em Portugal.

• Mais informação
Não hesite em contactar a Antalis para
esclarecer qualquer dúvida que surja durante
o processo ou uma vez que tenha obtido o
certificado. Estaremos sempre à sua disposição
para o ajudar e aconselhar.

O serviço de consultoria prepara o seu negócio
para a obtenção da certificação. A auditoria
apenas pode ser concedida por uma empresa
acreditadora certificada FSC e PEFC.
O custo da certificação varia consoante o
tamanho e complexidade do seu negócio, mas
apenas como indicador, para empresas de até
50 empregados com uma só sede, o custo seria
aproximadamente de:
Certificação Inicial – 1.780 €**
A que soma as taxas anuais da FSC/PEFC que
variam consoante a facturação do seu negócio.
Auditoria de seguimento – 1.100 €**
A que soma as taxas anuais da FSC/PEFC que
variam consoante a facturação do seu negócio.
**Estes valores devem ser confirmados com a empresa auditora.

Qual o próximo passo?
Contacte o seu comercial da Antalis. Ele poderá
fornecer-lhe toda a informação necessária.

O NOSSO SERVIÇO
DE CONSULTORIA
PODE AJUDAR O
SEU NEGÓCIO
A CRESCER

ANTALIS PORTUGAL, S.A.
Rua Eng. Ferreira Dias 725-741
4100-246 Porto
Tel: 220 163 401 / 214 722 441
Fax: 220 163 409 / 214 722 477

www.antalis.com

